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 30مليار دوار تدفقات نقدية متوقعة إلى المنطقة

تهافت عالمي على السندات الخليجية 300 ..مليار دوار أصول مدارة

«التجارة» تلزم شركات التأمين
بترميز وثائقها ..مطلع 2020

❞ ال ـ ـكـ ــويـ ــت سـ ـت ــرف ــع إصـ ـ ـ ـ ـ ــدارات الـ ــديـ ــن إلـ ـ ــى  25مـ ـلـ ـي ــار دوار بـ ـع ــد تـ ـش ــريـ ـع ــه الـ ـج ــدي ــد
❞ الـ ـسـ ـع ــودي ــة وقـ ـط ــر تـ ـص ــدرت ــا س ـ ـنـ ــدات الـ ــديـ ــن الـ ـسـ ـي ــادي ــة وشــبــهــهــا بـ ـ ـ  29مـ ـلـ ـي ــار دوار

توق��ع تقري��ر �ص��ادر م��ن بن��ك
الكويت الوطني ،تزايد الطلب الدولي
على ال�صندات الخليجية خال 2019
على خلفية اان�صمام الو�صيك لخم�س
دول خليجية (با�صتثناء عمان) �صمن
موؤ�صرات «جي.بي مورجان» ل�صندات
حكومات ااأ�صواق النا�صئة.
واأ�ص��ار التقرير اإلى اأن��ه في ظل
تخ�ص��ي�س  300ملي��ار دوار م��ن
ا أا�صول المدارة لتداوات هذا الم ؤو�صر
من قبل الم�صتثمرين من الموؤ�ص�صات.
وبح�ص��ب ال��وزن المرجح لدول
الخلي��ج بن�ص��بة � % 11.3ص��من
الموؤ�صر ،من المقرر اأن تجذب المنطقة
نح��و  30ملي��ار دوار م��ن التدفقات
النقدية ،على أان يذهب أاكثر من ن�صف
ذل��ك المبلغ تج��اه اأكبر �ص��وقين من
اأ�صواق الدين وهما ال�صعودية وقطر.
و اأ و�ص��ح اأ ن ا اأ ط��ر القانوني��ة
والتنظيمية �صهدت تطورات ملحوظة،
حيث تم اإقرار قانون الدين العام في
ا إامارات أاكتوبر/ت�صرين ا أاول 2018
واإن�صاء مكتب اإدارة الدين العام.
ولف��ت اإ ل��ى اأ ن �ص��وق ت��داول
ال�ص��عودية �ص��هدت اإط��اق وتداول
ال�ص��ندات وال�ص��كوك في اأبريل ومن
�ص��اأن تلك التطورات اأن ت�ص��اهم في
تح�صين إادارة وتنظيم الدين ،وزيادة
ال�صفافية ،والو�ص��ول اإلى ااأ�صواق،
وتواف��ر المعلوم��ات ف��ي الوق��ت
المنا�صب.
تباطاأت وتيرة اإ�صدارات اأدوات
الدين الخليجي��ة ف��ي  2018اإا اأنها

�ص��هدت ارتفاع ًا قوي ًا في الربع ااأول
من  2019وبلغت م�ص��توى تاريخي
بقيم��ة  32ملي��ار دوار م��ا اأدى اإل��ى
نمو الديون القائمة بن�صبة  % 9على
اأ�صا�س �صنوي و�صو ًا اإلى  478مليار
دوار.
ج��اءت ال�ص��عودية وقط��ر ف��ي
ال�صدارة من حيث اإ�صدارات �صندات
الدين ال�صيادية و�صبه ال�صيادية التي
بلغت قيمتها أاكثر من  29مليار دوار.
ااكتتاب على اإ�صدارات �صندات
اأرامكو بقيمة  12مليار دوار في �صهر
اأبريل قد تجاوز المعرو�س بم�صتويات
قيا�صية بما يعك�س ااإقبال ال�صديد من
قبل الم�صتثمرين ويعد اإ�صدار اأرامكو

جزءاً من اإ�صدار اإقليمي اإ�صافي بقيمة
 16مليار دوار من المقرر اإ�صداره في
الربع الثاني من العام .2019
كم��ا أاعلن��ت البحري��ن وعم��ان
عن عزمهما اإ�ص��دار �ص��ندات دين في
 2019اأما للكويت ،فمن المتوقع اأن
تظل اإ�صدارات اأدوات الدين منخف�صة
ن�صبي ًا اإلى اأن يتم اإقرار قانون جديد
للدين العام بعد اأن انتهت �صاحيته
في  2017و�صي�ص��اهم ه��ذا القانون
م��ن تمكي��ن الدول��ة م��ن رفع �ص��قف
اإ�ص��دارات الدين اإلى  25مليار دوار
مقاب��ل ال�ص��قف الحال��ي البال��غ 10
مليارات دوار.
من المتوقع اأن تنتع�س اإ�صدارات

ال�صندات ال�ص��يادية في دول مجل�س
التعاون العام الحالي على الرغم من
ارتفاع اأ�صعار النفط وزيادة ااإيرادات
العامة.
وعزا التقرير ذلك اإلى الميزانيات
التو�صعية اإلى حد كبير واحتياجات
اإعادة التمويل النا�صئة عن ا�صتحقاق
الديون القائمة.
بااإ�صافة اإلى ذلك ،ا تزال تكلفة
ااقترا�س منخف�ص��ة ن�ص��بي ًا بف�ص��ل
الت�صنيفات اائتمانية الجيدة وتباطوؤ
رفع اأ�صعار الفائدة ااأمريكية ،وتزايد
اهتمام الم�صتثمرين ااأجانب ،وتح�صن
اإمكانية الو�صول اإلى ااأ�صواق.
اأم��ا بالن�ص��بة للعائ��دات ،فق��د

اأ�صار التقرير اإلى اأنها �صارت عائدات
ال�ص��ندات الخليجي��ة عل��ى خط��ى
نظيراتها العالمي��ة واتخذت اتجاه ًا
تراجعي ًا ف��ي الرب��ع ا أاول من 2019
وان كان بانخفا�س اأكثر حدة.
وجاءت البحرين و�صلطنة عمان
في �ص��دارة الدول التي �صهدت اأعلى
مع��دات التراج��ع بواق��ع 90h 95
نقطة اأ�صا�س على التوالي على الرغم
من ال�صغط الم�ص��تمر على ا أاو�صاع
المالية للدولتين.
تتميز جميع دول مجل�س التعاون
الخليجي في الوقت الحا�ص��ر باآفاق
نمو م�صتقرة ولدى معظمها ت�صنيفات
ائتماني��ة م��ن درج��ة اا�ص��تثمار
با�صتثناء عمان والبحرين.
قد يكون تراجع عائدات ال�صندات
الخليجية اأي�ص ًا ب�صبب ارتفاع اأ�صعار
النفط بعد اأن بلغت اأدنى م�صتوياتها
في دي�ص��مبر ،مع اإغاق �ص��عر مزيج
خام «برنت» ت��داوات �ص��هر مار�س
عند م�صتوى  68دواراً للبرميل ،بنمو
بلغت ن�صبته  27%على اأ�صا�س ربع
�صنوي.
وبنا ًء على تلك التطورات ت�صير
التوقعات اإلى ا�صتمرار تراجع عائدات
ال�ص��ندات خ��ال الع��ام  2019حيث
وا�ص��لت أا�ص��عار النفط ارتفاعها مع
تخطي �ص��عر مزي��ج خ��ام برنت في
الوقت الحا�ص��ر اأكثر م��ن  70دواراً
للبرميل و�صط اإ�ص��ارات على تراجع
اإمدادات �صوق النفط العالمي نتيجة
تاأثره بتزايد التوترات الجيو�صيا�صية.

اأ�صدرت وزارة التجارة وال�صناعة قرارا األزمت بموجبه �صركات التاأمين
كافة بترميز وثائق التاأمين ال�صادرة عنها بح�صب اأنواع الوثيقة وفق ًا للنموذج
المعد لهذا الغر�س من قبلها وذلك اعتبارا من مطلع .2020
وقالت الوزارة في بيان �صحفي اإن المادة الثانية من القرار اأناطت بالوكيل
الم�ص��اعد ل�ص�� ؤوون ال�ص��ركات والتراخي�س التجارية إامداد �ص��ركات الت أامين
بنموذج يو�صح اآلية الترميز والترقيم على اأن يكون هناك رمز ثابت لكل نوع
تاأمين تلتزم به كل ال�صركات بخاف الترقيم المتغير لرقم اإجازة التاأمين ورقم
الوثيقة وال�صنة الميادية.
واأ�ص��ارت اإلى اأن القرار األزم ال�ص��ركات بموافاة القطاع المخت�س �ص��هري ًا
بالوثائق الم�صدرة لكل اأنواع التاأمين وم�صل�صل اأرقامها.

«المركزي» يبيع سندات
بـ  240مليون دينار

«العام» ربح  37نقطة و«اأول» ارتفع  51نقطة

«البورصة» تسترد مكاسبها بعد تراجعات عدة

❞ ت ـ ـ ـ ـ ـ ــداول  118مــ ـلــ ـيـ ــون ســ ـهـ ــم بـ ـ ـ ـ ـ ــ 28مــ ـلــ ـيـ ــون ديـ ـ ـ ـن ـ ـ ــار عــ ـبـ ــر  4807صـ ـفـ ـق ــات
أانهت البور�ص��ة تعاماتها على
ارتف��اع الم ؤو�ص��ر الع��ام  37.88نقطة
ليبل��غ م�ص��توى  5598نقطة بن�ص��بة
ارتفاع بلغت .0.68%
وبلغت كميات تداوات الموؤ�ص��ر
 118ملي��ون �ص��هم تم��ت م��ن خال
� 4807ص��فقات نقدي��ة بقيم��ة 28.3
مليون دينار.
وارتفع موؤ�صر ال�ص��وق الرئي�صي
 10.8نقطة لي�صل اإلى م�صتوى 4708
نقطة بن�ص��بة  0.23%من خال كمية
اأ�صهم بلغت  61مليون �صهم تمت عبر
� 1816صفقة نقدية بقيمة  3.9مليون
دينار.
وارتفع موؤ�صر ال�صوق ااأول 51.03
نقطة لي�صل اإلى م�صتوى  6058نقطة
بن�صبة ارتفاع  0.85%من خال كمية
اأ�صهم بلغت  57مليون �صهم تمت عبر
� 2991صفقة بقيمة  24.3مليون دينار.

وكان��ت �ص��ركات (قي��ون اأ )
و( أا رج��ان) و(ال��راي) و(اكتت��اب)

و(ااأم��ان) ااأكث��ر ارتفاع�� ًا ف��ي حين
كان��ت أا�ص��هم (خلي��ج ب) و(رم��ال)

و(التجاري) و(بيتك) و(اهلي متحد)
ا أاكث��ر ت��داوا بينم��ا كان��ت �ص��ركات

(المع��دات) و(رم��ال) و(اله��ال)
و(مراك��ز) و(دب��ي ا أاول��ى) ا أاكث��ر
انخفا�صاً.
وتاب��ع المتعامل��ون اإف�ص��احات
ب�صاأن تعامات اأ�صخا�س مطلعين على
اأ�صهم �ص��ركات (ال�صالحية العقارية)
و(القري��ن ل�ص��ناعة الكيماوي��ات
البترولي��ة) و(يوني��كاب لا�ص��تثمار
والتموي��ل) و(ال�ص��ناعات الوطنية)
ف�ص��ا عن اإعان الموافقة على تجديد
حق �صراء اأو بيع اأ�صهم �صركة (ال�صينما
الكويتية).
و�ص��هدت الجل�ص��ة إاف�ص��اح ًا من
�ص��ركة (المدار للتمويل واا�ص��تثمار)
ب�ص��اأن التفاو���س م��ع اأح��د الدائنين
لت�ص��وية مديوني��ة م�ص��تحقة عل��ى
ال�ص��ركة ف�ص��ا عن اإف�ص��اح من (ريم
العقارية) ب�ص��اأن تاأجيل موعد تاأكيد
الجدول الزمني ا�صتحقاقات ا أا�صهم.

ارتفاع التضخم بالخليج  ..% 0.1مارس الماضي
ارتفعت أا�ص��عار الم�ص��تهلكين «معدل
الت�صخم» لدول مجل�س التعاون الخليجي
با�ص��تثناء ال�ص��كن هام�ص��ي ًا خال مار�س
الما�صي بن�صبة  % 0.1على اأ�صا�س �صنوي.
وح�ص��ب بيان��ات المركز ااإح�ص��ائي
ل��دول مجل�س التع��اون الخليجي� ،ص��جل
معدل الت�ص��خم في مار���س  134.5نقطة،
مقارنة ب� 134.4نقطة في ال�ص��هر المناظر
من .2018
�صاهم في نمو الت�صخم ،ارتفاع اأ�صعار
 7مجموعات ،على راأ�ص��ها التبغ ب�2.7%
ويليه التعليم  ،% 1.7ثم المطاعم والفنادق
اث��اث والمع��دات المنزلي��ة
ب��� ،% 1.4وا أ
وال�صيانة المنزلية ااعتيادية ب�.% 0.9
كما ارتفعت اأ�صعار الماب�س وااأحذية
ب� ،% 0.8وزادت اأ�صعار مجموعة ااأغذية
والم�صروبات غير الكحولية  ،% 0.7و0.2
 %نمو ًا في أا�صعار مجموعة ال�صحة.
وف��ي المقاب��ل ،تراجع��ت أا �ص��عار 4
مجموعات ،تقدمته��ا النقل ب� ،2.5%و0.6

 %انخفا�س في أا�صعار الثقافة والترفيه،
إالى جانب  % 0.5تراجع في �صعر مجموعة
اات�ص��اات ،و 0.3%تراج��ع ف��ي ال�ص��لع

المتنوعة والخدمات.
�صاهمت ال�ص��عودية والكويت بن�صبة
 1نقطة مئوية لكل منهما ،في حين بلغت

ام��ارات بال�ص��لب  0.1نقط��ة
م�ص��اهمة ا إ
مئوية ،بينما لم ت�ص��جل بقية دول مجل�س
التعاون اأي م�صاهمة تذكر في هذا ال�صهر.
على ااأ�ص��ا�س ال�ص��هري ،فقد انخف�س
معدل الت�صخم الخليجي با�صتثناء ال�صكن
بواقع  ،% 0.1علم ًا ب أانه كان ي�صجل في
فبراير  2019نحو .% 134.6
ُي�ص��ار اإ ل��ى اأ ن المرك��ز ا اإ ح�ص��ائي
جمع مقيا�ص ًا للت�ص��خم يمثل منطقة دول
ُي ّ
مجل�س التعاون الخليجي ،وي�صتثني هذا
الرقم المجمع مجموعة «ال�ص��كن ،والمياه
ان��واع المرتبط��ة
والكهرب��اء والغ��از وا أ
اخرى» م��ن الم ؤو�ص��رات الوطني��ة لدول
ا أ
المجل���س باعتباره��ا غير قابل��ة للمقارنة
ب�ص��بب ااختافات المنهجي��ة التي تعيق
ب�صكل كبير المقارنات بين الدول.
يتم تجميع ااأرقام القيا�صية الوطنية
ل��دول المجل���س في رق��م خليج��ي موحد
با�صتخدام تقديرات تعادل القوة ال�صرائية
لنفقات ا�صتهاك ااأ�صر الوطنية.

«التعاون ااقتصادي» :نمو ااقتصاد العالمي  % 3.2العام الحالي
قالت منظمة التعاون ااقت�صادي والتنمية  ،اإن النمو في ال�صين
والوايات المتحدة قد يقل بين  % 0.3h 0.2في المتو�صط بحلول 2021
 ، 2022hاإذا لم تعدل الدولتان عن تبادل فر�س الر�صوم في ظل نزاعهما
التجاري الذي قل�س توقعات نمو ااقت�صاد العالمي.
زاد الرئي�س ااأمريكي دونالد ترامب الر�ص��وم على �ص��لع �صينية
بقيم��ة  200مليار دوار من ع�ص��ر بالمئ��ة اإلى  25%في اإط��ار النزاع
التجاري بين البلدين بينما قالت بكين اإنها �صترفع الر�صوم علي �صلع
اأمريكية بقيمة  60مليار دوار.
وتابعت المنظمة في تقريرها حول التوقعات ااقت�ص��ادية ،اأن
ااقت�صاد العالمي �صينمو  3.2%فقط هذا العام أان نمو حجم التجارة

تقل�س اإلى الن�صف تقريبا هذا العام م�صجا .2.1%
�صتكون هذه اأبطا وتيرة نمو اقت�صادي منذ  2016وتقل قليا عن
التوقع ال�ص��ابق للمنظمة التي مقرها باري�س وال�صادر في مار�س اآذار
وكان لمعدل نمو .% 3.3
�صيكون و�صع ااقت�ص��اد العالمي اأف�ص��ل قليا في العام المقبل
بمعدل نمو  % 3.4لك��ن هذا اإذا تراجعت الوايات المتحدة وال�ص��ين
عن زيادة الر�صوم التي اأُعلنت هذا ال�صهر.
دون اأخذ الجولة ااأخيرة من الزيادات في ااعتبار ،تتوقع المنظمة
اأن تتفوق الوايات المتحدة على ااقت�صادات الكبرى ااأخرى بنمو 2.8
 %هذا العام ارتفاعا من  % 2.6في توقعات مار�س .

طرح بنك الكويت المركزي � ،صندات وتورق ًا مقابل بقيمة 240
مليون دينار ( 790مليون دوار) ،بعائد .3.125%
وح�صب البيانات المن�صورة على موقع»المركزي» ،تمت تغطية
ااإ�ص��دار بواقع  10.83مرة ،علم ًا باأن اإجمالي الطلب عليه �ص��جل
 2.59مليار دينار.
ُي�صار إالى أان تلك ال�صندات ت�صتحق في  19نوفمبر المقبل؛ وذلك
أان أاجل ا إا�صدار يبلغ  6أا�صهر.
وكان اأخر اإ�صدار للمركزي الثاثاء الما�صي بقيمة  160مليون
دينار ،اأجل  6اأ�صهر ،وبعائد .3.125%
والتورق هي «�صندات محلية يطرحها المركزي للبنوك
ال�صندات
ّ
العاملة بالقطاع الم�صرفي الكويتي لتنظيم ال�صيولة ل�صحب ما يزيد
منها في ال�صوق.
و ُت�صتخدم تلك ال�صندات أاي�ص ًا في �صخ �صيولة إا�صافية با�صترداد
تلك ال�صندات من البنوك ،ودفع قيمتها بعد خ�صم العائد ،كما تمثل
اإحدى ااأدوات لتنفيذ ال�صيا�صة النقدية المتعلقة باأ�صعار الفائدة.

«التجاري» :توصيل العيادي
« ..أون اين» بالمجان

في اإطار �ص��عيه الدائم لخدمة عمائه على نحو اأف�صل وحر�ص ًا منه على
توفير جهدهم ووقتهم ،اأعل��ن البنك التجاري خدمة تو�ص��يل العيادي مجان ًا
لعماء الخدمات الم�صرفية ال�صخ�صية من خال تطبيق  Cash Xpressعبر
التجاري أاون اين و تطبيق البنك على الهواتف الذكية  ،CBK Mobileحيث
تت�صمن الخدمة تو�صيل العيادي للعماء إالى المكان الذي يحددونه عبر خدمة
الم�صاعد ال�صخ�صي في البنك بالتعاون مع �صركة «يمناك».
تعقيب ًا على هذه الخدمة ،قالت نورا كايد – رئي�س الخدمات الم�ص��رفية
ال�صخ�صية  -قطاع الخدمات الم�صرفية لاأفراد بالبنك :يقدم البنك هذه الخدمة
�صمن خدماته المميزة لعماء الخدمات الم�صرفية ال�صخ�صية بمنا�صبة قرب
حلول عيد الفطر ال�ص��عيد بما يوفر عليهم عناء اازدح��ام والذهاب إالى فروع
البنك واانتظار ا�صتام العيادي.
واأو�ص��حت اأن «تو�ص��يل العيادي»  ،خدمة ح�ص��رية لعم��اء الخدمات
الم�صرفية ال�صخ�صية واأن الحد ااأدنى لطلب الخدمة هو  100دينار و ااأق�صى
 2000دينار  ،مبينة اأن هذه الخدمة متاحة للطلبات التي يتم تقديمها حتى
 29مايو  2019واأن تو�ص��يل العيادي �ص��وف يكون في غ�صون يومين من
تاريخ الطلب.
و قالت كايد � ،صيتم تو�صيل «العيادي» من العا�صرة �صباح ًا حتى الثالثة
ع�صراً ومن الثامنة م�صا ًء حتى منت�ص��ف الليل ،حيث �صيتلقى العميل ات�صا ًا
من قبل الم�صاعد ال�صخ�صي بالبنك التابع ل�ص��ركة «يمناك» لتاأكيد الطلب في
يوم ت�صليم «العيادي» ،ويتعين على العميل ا�صتام النقود الجديدة �صخ�صي ًا
بعد اإبراز بطاقته المدنية والتاأكد من المبلغ قبل التوقيع على اإي�صال اا�صتام.

