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ﳌﺸﺎﻫﺪة اﻟﺼﻔﺤﺔ PDF

ﺷﺎﻫﺪ اﻟﺼﻔﺤﺔ ﺑﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻌﺰز

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

ﻃﺮح ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ﳌﺒﻨﻰ »اﻟﺮﻛﺎب  «٢أواﺧﺮ ٢٠١٨
ﻗﺎﻟﺖ ﻣﺠﻠﺔ ﻣﻴﺪ إن اﻟﻜﻮﻳﺖ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟﻄﺮح ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت اﻟﻌﻘﻮد اﻻﺳﺘﺸﺎرﻳﺔ واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺘﲔ
اﳌﻘﺒﻠﺘﲔ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع إﻋﺎدة ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻄﺎر اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﻜﻠﻔﺔ ﺗﺼﻞ اﻟﻰ ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺪوﻻرات ﺑﻌﺪ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﲟﺒﻠﻎ  ٢٥٠ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر .وﻳﺴﺘﻠﺰم ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺮﺣﻠﺘﲔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ،
إﻧﺸﺎء ﻫﻴﻜﻞ ﻣﺮﻛﺰي ﻳﺮﺑﻂ اﳌﺪرج اﻟﺸﺮﻗﻲ اﳊﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻄﺎر ﻣﻊ اﳌﺪرج اﻟﻐﺮﺑﻲ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﺸﻴﻴﺪ ﻣﺮاﻓﻖ
ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﺴﻴﺎرات واﳌﺒﺎﻧﻲ اﻷﺧﺮى اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ.

ﻵﺧﺮ أﺧﺒﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد اﶈﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ زوروا ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ

ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻴﺴﻰ

ﺣﻤﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ Zappar

www.alanba.com.kw/Business

ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ أﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺑﻔﺎﺋﺪة أﻋﻠﻰ ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻧﻜﻤﺎﺷﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ

ﻣﺤﻤﻮد ﺻﺒﺤﻲ

ﻓﻚ اﻻرﺗﺒﺎط ﻣﻊ »اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ« ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺧﻴﺎرا ً أﻣﺎم »اﳌﺮﻛﺰي«

ﻳﺠﺘﻤﻊ اﻟﻴﻮم اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ
اﻟﻔﻴﺪراﻟــﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻻﺗﺨﺎذ
ﻗﺮار ﺑﺸﺄن اﻟﻔﺎﺋﺪة واﻟﺘﻲ ﻣﻦ
اﳌﺮﺟﺢ ان ﻳﻘــﻮم اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ
ﺑﺮﻓﻌﻬــﺎ ﺧــﻼل اﻻﺟﺘﻤــﺎع
ﺑﺮﺑﻊ ﻧﻘﻄــﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ
اﻻداء اﻻﻳﺠﺎﺑــﻲ ﻟﻼﻗﺘﺼــﺎد
اﻻﻣﻴﺮﻛﻲ وﲢﺴﻦ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
وﳕﻮ اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ وارﺗﻔﺎع
اﻟﺘﻀﺨــﻢ ،وﻫــﻮ ﻣــﺎ اﻛــﺪه
ﺑﻨــﻚ اﻟﻜﻮﻳــﺖ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ
اﺣــﺪث ﺗﻘﺎرﻳﺮه ،ﻣﺘﻮﻗﻌﺎ أن
اﻟﺮﻓــﻊ ﺑــﺎت أﻛﻴــﺪا ،وﻳﺒﻘﻰ
اﻟﺴــﺆال اﻷﻫﻢ :ﻫﻞ ﺳﻴﻘﻮم
ﺑﻨــﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺮﻛﺰي ﺑﺮﻓﻊ
اﻟﻔﺎﺋــﺪة ﻋﻠــﻰ اﻻﻗــﺮاض؟
اﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال ﺗﺴﺘﻨﺪ
اﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ،
ﺣﻴــﺚ أن اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ
ﻛﻞ اﻻﻧﺸــﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ
وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬــﺎ ﻣﻌﺪﻻت ﳕﻮ
اﻻﺋﺘﻤــﺎن وزﻳــﺎدة اﻟﻮداﺋﻊ
ﺑﺎﻟﺪﻳﻨــﺎر ﻣﻘﺎﺑــﻞ اﻟﻌﻤــﻼت
اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ ﻟﻴﺒﻘــﻰ اﻟﺘﻮازن
ﺑــﲔ ﻗــﻮة اﻟﺪﻳﻨــﺎر ﺑﺰﻳﺎدة
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻻﻳﺪاع وﺗﻨﺸﻴﻂ
اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺘﺜﺒﻴﺖ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ
اﻻﻗــﺮاض اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﺼﻌﺒﺔ
واﻟﺘﻲ اﺳــﺘﻄﺎع اﳌﺮﻛﺰي ان
ﻳﺤــﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﻌﺎدﻟــﺔ ﺑﺎﻗﺘﺪار
واﺷﺎدة ﻣﻦ ﻛﻞ اﻻﻃﺮاف ﻓﻲ
ﻳﻮﻧﻴــﻮ اﳌﺎﺿﻲ ،ﻓﻴﻤﺎ اﻋﺘﺒﺮ
اﻧﻪ ﻓﻚ ﻟﻼرﺗﺒﺎط ﺑﺎﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
وﻳﺘﺤــﺪد اﻟﻴــﻮم ﻣــﺎ اذا
ﻛﺎن ﺑﻨــﻚ اﻟﻜﻮﻳــﺖ اﻟﻤﺮﻛﺰي
ﺳــﻴﻮاﺻﻞ ﻓــﻚ اﻻرﺗﺒﺎط ﻣﻊ
اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
ان ﻳﻘــﻮم ﺑﺮﻓــﻊ اﻟﻔﺎﺋــﺪة أم
ﻳﻮاﺻــﻞ اﻟﻤﻨﺎورة ﺑﺎﻻرﺗﺒﺎط
ﻣــﺮة وﻓﻜﻬــﺎ ﻣــﺮة أﺧــﺮى
وان ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻤﺆﺷــﺮات

ﺗﺮاﺟﻊ اﺋﺘﻤﺎن
اﻟﻘﻄﺎع اﳋﺎص
ﻓﻲ أﻛﺘﻮﺑﺮ واﻧﻜﻤﺎش
ﻣﺘﻮﻗﻊ ﺑـ ٪٠٫٢
ﻟﻠﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ
ﻓﻲ ٢٠١٧

اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ ﺑﻨﻚ
اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺮﻛــﺰي ان وﺿﻊ
اﻻﺋﺘﻤﺎن واﻻﻳــﺪاع ﻻزال ﻟﻢ
ﻳﺸﻬﺪ اﻟﺘﺤﺴﻦ اﳌﺄﻣﻮل ﻟﺘﻘﻒ
اﳌﺆﺷــﺮات ﺣﻮل ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
ﻣﺎ ﻗﺒــﻞ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ ﺣﲔ
اﺗﺨﺬ ﺑﻨــﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺮﻛﺰي
ﻗﺮاره ﺑﻌﺪم رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ
اﻻﻗﺮاض.
 ١ـ اﻟﻮداﺋﻊ ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر

ﺗﺮاﺟﻌــﺖ اﻟﻮداﺋــﻊ إﻟــﻰ
ﻣــﺎ دون ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت ﻳﻮﻧﻴــﻮ
اﳌﺎﺿﻲ اﻟﺒﺎﻟﻐــﺔ  ٤١٫٦٧ﻣﻠﻴﺎر
دﻳﻨﺎر ،ﺣﻴﺚ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ ٤١٫٥٦
ﻣﻠﻴــﺎر دﻳﻨﺎر ﺑﻨﻬﺎﻳــﺔ أﻛﺘﻮﺑﺮ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺷــﻬﺮﻳﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪١
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲟﺴــﺘﻮﻳﺎت ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
اﻟﺘﻲ ﻗﺎرﺑــﺖ  ٤٢ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر
وﻳﻮﻗﻒ اﻟﻨﻤــﻮ اﻟﺬي ﺗﻮاﺻﻞ
ﻟﺸﻬﺮﻳﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﲔ ﻓﻲ أﻏﺴﻄﺲ
وﺳﺒﺘﻤﺒﺮ اﳌﺎﺿﻴﲔ.

ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﻘﻮة أﻛﺒﺮ
ﻟﻠﺪوﻻر وﺳﻂ ﺳﻴﺎﺳﺔ
ﺗﻮﺳﻌﻴﺔ ﻟﻠﻔﻴﺪراﻟﻲ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ

 ٢ـ اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ

ﻓﺎﺋﺪة ﺳﻨﺪات
اﻟﺪﻳﻦ واﻟﺴﻴﻮﻟﺔ
ﺧﻴﺎرات اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ
»اﳌﺮﻛﺰي« ﺳﺎﺑﻘ ًﺎ
ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ اﻟﺒﻨﻮك
رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ
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اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ ﻟــﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻋﻦ
ﻳﻮﻧﻴــﻮ اﻟﻤﺎﺿــﻲ واﻟﺘﻲ أﻛﺪ
اﻟﻤﺮﻛﺰي اﺧﺘﻴﺎره ﻟﺘﻨﺸــﻴﻂ
اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻋﺪم رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﻋﻠــﻰ اﻻﻗﺮاض ،ﻓﻴﻤــﺎ ﻗﺎﻣﺖ
اﻟﺒﻨــﻮك ﻟﺮﻓﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻳﺪاع

رﺑﻊ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﻓﻲ  ٢٣ﻳﻮﻧﻴﻮ
)اﻷﺳﺒﻮع اﻟﺬي ﻟﺤﻖ ﺗﺜﺒﻴﺖ
اﻟﻤﺮﻛــﺰي ﻟﻠﻔﺎﺋــﺪة( ﻟﺘﻘﻮﻳﺔ
اﻟﺪﻳﻨــﺎر ،وﻫــﻮ ﻣــﺎ اﻧﻌﻜﺲ
ﺑﺎﻟﻔﻌــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺳــﻌﺮ ﺻﺮف
اﻟﺪﻳﻨﺎر اﻣﺎم اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻋﺎﻧﺖ ﺗﺪﻫﻮر ﺟﻮدة اﻷﺻﻮل ﻓﻲ ٢٠١٦

»ﻓﻴﺘﺶ« :اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺪرﺟﺔ ﻣﺮﻳﺤﺔ
ﻣﻦ ﻧﺴﺐ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﻟﻰ اﻟﻮداﺋﻊ
ﻣﺤﻤﻮد ﻋﻴﺴﻰ

ﻗﺎﻟــﺖ وﻛﺎﻟــﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴــﻒ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ »ﻓﻴﺘﺶ« ،إن اﻟﺒﻨﻮك
اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ
ﺑﺪرﺟــﺔ ﻣﺮﻳﺤﺔ ﻋﻠــﻰ ﺻﻌﻴﺪ
ﻧﺴــﺒﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﻟــﻰ اﻟﻮداﺋﻊ
اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ .٪٩٠
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ
ﻟﻬــﺎ ﻋــﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ
اﳋﻠﻴﺠﻴــﺔ أن ﺗﺼﻨﻴﻔــﺎت
اﳉــﺪوى ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨــﻮك
اﻟﻜﻮﻳﺘﻴــﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺌﺔ  ،bbﻓﻴﻤﺎ
ﻳﺒﻠﻎ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳉﺪوى ﻟﻠﺒﻨﻮك
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻗﻮي
ﻣﻦ ﻓﺌــﺔ  ،bbb+وﺿﻌﻴﻒ ﻓﻲ
ﻗﻄــﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺌﺔ  bbb-ﺑﻌﺪ أن
ﰎ ﺗﺨﻔﻴﻀــﻪ ﻣﻦ ﻗﺒــﻞ ﻧﻘﻄﺔ
واﺣﺪة ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ
اﳌﺎﺿﻴﺔ( .وأﺷﺎرت إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ
ﺗﺼﻨﻴﻔــﺎت اﳉــﺪوى ﻫﻲ ﻗﻴﺪ
اﳌﺮاﻗﺒﺔ وﺳﻠﺒﻴﺔ .اﻣﺎ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت
اﳉــﺪوى ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﺒﻨــﻮك
اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ .bb
وﻗﺎل اﻟﺘﻘﺮﻳــﺮ إن اﻟﺒﻨﻮك
ﻓﻲ ﻗﻄﺮ وﺣﺪﻫــﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﻌﺪل
أﻋﻠﻰ ﻣﻦ  ٪١٠٠ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﺴﺒﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﻟﻰ اﻟﻮداﺋﻊ ،وﻗﺪ ﻳﺰداد
ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ ﺳﻮءا ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
اﺣﺘﻤــﺎﻻت ﻋﺪم ﲡﺪﻳﺪ ﺑﻌﺾ
اﻟﻮداﺋــﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ
ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻗﻄﺮ .وﻛﺸﻒ »ﻓﻴﺘﺶ«،
أن اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ
أﻗــﻞ ﻣــﻦ اﻟﺒﻨــﻮك اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
اﻹﻗﻠﻴﻤﻴــﺔ ،ﺣﻴــﺚ إن ٪٣٣
ﻓﻘﻂ ﻣــﻦ ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت اﳉﺪوى
ﻫــﻲ ﺗﺼﻨﻴﻔــﺎت ﻣــﻦ اﻟﻔﺌــﺔ
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ  ٪٤٩ﳉﻤﻴﻊ
ﺑﻨــﻮك دول ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﺘﻌﺎون
اﳋﻠﻴﺠﻲ .وأﺿﺎﻓﺖ ان اﻟﺒﻨﻮك
اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ اﳋﻠﻴﺠﻴﺔ ﺗﻮاﺟﻪ
ﻗﺼــﻮرا رﺋﻴﺴــﻴﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ
وﺟﻮد ﺿﻌﻒ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺟﻮدة
اﻻﺻﻮل ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎل
ﻟﺸﻬﻴﺔ اﳌﺨﺎﻃﺮ .وأوﺿﺤــــﺖ
وﻛـــــﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ
ان ﺟﻤﻴــﻊ ﺗﺼﻨﻴﻔــﺎت ﻋﺠــﺰ
اﳌﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد  IDRsاﻟﺘﻲ
ﰎ ﺗﻌﻴﻴﻨﻬــﺎ ﻣﻦ ﻗﺒــﻞ ﻓﻴﺘﺶ
ﻟﻠﺒﻨــﻮك اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ دول
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اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺗﺼﻨﻴﻒ
اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ أﻗﻞ ﻣﻦ
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
إﻋﺎدة اﻟﻬﻴﻜﻠﺔ
وﺷﻄﺐ اﻟﺪﻳﻮن
ﻳﺨﻔﻔﺎن ﻣﻦ وﻃﺄة
ﺗﺪﻫﻮر ﺟﻮدة
اﻻﺻﻮل
ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت اﳉﺪوى
ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ
ﺑﺎﳌﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺧﻠﻴﺠﻴﺎ ﻋﻨﺪ bb

ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ﻫﻲ
ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ و٪٨٢
ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺴﺘﻤﺪ اﻟﺰﺧﻢ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ
اﳊﻜﻮﻣﻲ اﶈﺘﻤﻞ .وأﺷﺎرت إﻟﻰ
أن اﻟﻘﺪرة اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﱘ
اﻟﺪﻋﻢ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ
وﻗﻄﺮ ﺗﻀﺎءﻟﺖ ،ﳑﺎ أدى إﻟﻰ
اﻧﺨﻔــﺎض ﺗﺼﻨﻴﻔــﺎت ﺗﺨﻠﻒ
اﳌﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺴــﺪاد  IDRsﻓﻲ
ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ان ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت
ﻋﺠﺰ اﳌﺼﺪر ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﻓﻲ ﻗﻄﺮ
ذات ﻧﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺳﻠﺒﻴﺔ
ﻓﻲ ﻗﻄﺮ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻟﺮﻏﺒﺔ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺪﻋﻢ ﻇﻠﺖ
ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ دول
اﻟﺘﻌــﺎون .وﺗﻘــﻮل ﻓﻴﺘﺶ إن
اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﲤﺘﻠﻚ أﻛﺒﺮ
ﻧﻈﺎم ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻓﻲ دول ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺘﻌــﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ ﲢﺘﻀﻦ
أﻛﺒﺮ ﻣﺼﺮﻓﲔ إﺳﻼﻣﻴﲔ وﻟﻜﻦ
ﻋــﺪد اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻴﻬــﺎ ﻣﺘﻮاﺿﻊ.
وﺟﺎء ﺑﻴــﺖ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ
ﺛﺎﻟــﺚ أﻛﺒــﺮ ﺑﻨــﻚ اﺳــﻼﻣﻲ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻧﻪ وﻓﻲ ﺣﺎل
ﳒﺎح ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪﻣﺞ اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ
ﺑﲔ ﻣﺼﺮف اﻟﺮﻳﺎن اﻻﺳــﻼﻣﻲ
وﺑﻨﻚ ﺑﺮوة اﻻﺳﻼﻣﻲ وﺑﻨﻚ ﻗﻄﺮ
اﻟﺪوﻟﻲ ﻏﻴﺮ اﻻﺳﻼﻣﻲ واﻟﺘﻲ ﻟﻢ
ﺗﺘــﻢ ﺣﺘﻰ اﻻن ،ﻓــﺈن ﻣﺠﻤﻮع
اﻻﺻــﻮل واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺳــﻴﻜﻮن
ﻣﺴــﺎوﻳﺎ ﻟﺒﻨﻚ دﺑﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ
اﻟــﺬي ﻳﺤﺘﻞ اﳌﺮﺗﺒــﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﻣﻦ ﺣﻴــﺚ اﻻﺻــﻮل واﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .وأﺷــﺎرت
ﻓﻴﺘﺶ إﻟﻰ أن اﻟﺒﻨﻮك اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ
ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺐ

اﻟﻘﻮي ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان اﻟﻨﻤﻮ
ﻓﻲ اﻟﺒﻨﻮك اﻻﺳﻼﻣﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن
ﻳﻜﻮن ﻗﻮﻳﺎ ﺟﺪا.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻘــﻮي ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت
اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ إﻻ اﻧﻪ ﻟﻴﺲ
ﻛﻞ اﻟﺒﻨــﻮك اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺗﻨﻤﻮ
ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﺸﻴﺮا اﻟﻰ ان اﻟﺒﻨﻮك
ﻓﻲ ﻗﻄــﺮ واﻹﻣــﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺄﺗﻲ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.
وﻗﺎﻟــﺖ إن اﳌﺸــﺎرﻳﻊ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺮ ﻇﻠﺖ ﻗﻮﻳﺔ،
وﻓــﻲ اﻻﻣــﺎرات ﻗﺎﻣــﺖ ﺑﻌﺾ
اﻟﺒﻨــﻮك اﻻﺳــﻼﻣﻴﺔ ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ
ﻣﻨﺘﺠــﺎت ﻟﺘﻌﺰﻳــﺰ اﻻﻣﺘﺜــﺎل
ﻟﻠﺸــﺮﻳﻌﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟــﻲ زﻳــﺎدة
ﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،واﻟﺒﻌﺾ
اﻻﺧﺮ ﻻﻳﺰال ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺒﺪء
واﻟﻨﻤﻮ ،وﺗﺘﻄﻠﻊ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﺣﺼﺺ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق.
وأﺷــﺎرت إﻟــﻰ ان اﻟﺒﻨﻮك
اﻷﻛﺜــﺮ رﺑﺤﻴﺔ ﻫــﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ
ﻟﺪﻳﻬﺎ أﻗﻞ رﺳﻮم اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ .ﻓﺎﻷﺳﻮاق اﻟﻜﺒﻴﺮة ﻣﺜﻞ
اﻟﺴــﻌﻮدﻳﺔ ﺗﺪﻋﻢ أداء أﻗﻮى،
ﺣﻴﺚ أن اﳌﻨﺎﻓﺴــﺔ أﻗﻞ ﺷﺪة.
وﻟﻜﻦ ﻫﺬا اﻻﻣﺮ ﻻ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ
دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﺑﺴــﺒﺐ ارﺗﻔﺎع
رﺳﻮم اﻧﺨﻔﺎض ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.
واﺿﺎﻓﺖ ان ﻣﺼﺮف اﻟﺮﻳﺎن
اﻟﻘﻄــﺮي ﻫــﻮ اﻟﺒﻨــﻚ اﻟﻮﺣﻴﺪ
اﻟﺬي ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ إﻟﻰ
اﻟﺪﺧﻞ ﻳﺘﺠﺎوز  .٪٢٠ﻣﺸــﻴﺮا
إﻟﻰ أن ﺟﻮدة أﺻﻮل اﳌﺼﺎرف
اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﻓــﻲ ﻣﻌﻈــﻢ دول
ﻣﺠﻠــﺲ اﻟﺘﻌــﺎون اﳋﻠﻴﺠﻲ
ﺗﺪﻫﻮرت ﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠١٦وﻟﻜﻦ
ﻫــﺬا ﻟــﻢ ﻳــﺆد إﻟــﻰ اﻧﺨﻔﺎض
ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺑﺴﺒﺐ إﻋﺎدة
اﻟﻬﻴﻜﻠــﺔ اﻟﻜﺒﻴــﺮة وﻋﻤﻠﻴــﺎت
ﺷــﻄﺐ اﻟﺪﻳــﻮن .وﻣــﻊ ذﻟﻚ،
ﻗﻔﺰت ﻣﺨﺼﺼــﺎت اﻧﺨﻔﺎض
ﻗﻴﻤــﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻓــﻲ اﻻﻣﺎرات
ﻓﻴﻤﺎ ﻇﻠﺖ ﻣﺆﺷــﺮات اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
ﻓﻲ اﻻﻣــﺎرات أﻋﻠﻰ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ
ﻏﻴﺮﻫﺎ .وﻳﺒﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺔ
ﺗﻐﻄﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﻟﻰ
اﳋﺴﺎﺋﺮ  ٪١٠٠ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ دول اﳋﻠﻴﺞ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء
ﻗﻄﺮ.

ﻟﻢ ﻳﺨﺘﻠﻒ وﺿﻊ اﻻﻗﺮاض
ﻋــﻦ اﻻﻳﺪاع ،ﺣﻴــﺚ ﺗﺮاﺟﻌﺖ
اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ اﳌﻤﻨﻮﺣﺔ
ﺧــﻼل أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺑﻨﺴــﺒﺔ ٪٠٫٦
ﺷﻬﺮﻳﺎ ﻟﺘﺼﻞ اﻟﻰ  ٣٥٫٦ﻣﻠﻴﺎر
دﻳﻨﺎر ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ب  ٣٥٫٨ﻣﻠﻴﺎر
دﻳﻨﺎر ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻟﺘﻌﺎود
اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻌﺪ ارﺗﻔﺎع ﻟﺸﻬﺮﻳﻦ
ﻣﺘﺘﺎﻟﻴــﲔ ﺧــﻼل ﺳــﺒﺘﻤﺒﺮ
وأﻛﺘﻮﺑﺮ اﳌﺎﺿﻴﲔ.
وﻛﺎن ﻣﺴــﺘﻮى اﻻﺋﺘﻤــﺎن
ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻘﺎرﺑﺎ
ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت ﻧﻬﺎﻳﺔ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺑﺎﻟﻐﺎ
 ٣٥٫٥٤ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر.

ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم.

 ٣ـ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف

ﺗﻈـﻬـــــﺮ اﳌـﺆﺷـــــﺮات
اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳــﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ أﻛﺘﻮﺑﺮ
اﳌﺎﺿــﻲ ﺑﺤﺴــﺐ اﻟﻨﺸــﺮة

ﺣﺎﻓﻆ اﻟﺪﻳﻨــﺎر ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺗﻪ
أﻣﺎم اﻟــﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ،وﻛﺎن
ﺳــﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻓــﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ
ﻳﻮﻧﻴﻮ اﳌﺎﺿﻲ ﻗﺪ ﺗﺮاوح ﺣﻮل

ﻣﺆﺷﺮات ﻧﻘﺪﻳﺔ

ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت  ٣٠٣ﻓﻠﻮس ،ﻓﻴﻤﺎ
وﺻﻞ إﻟﻰ  ٣٠٢٫١٥ﻓﻠﺲ أﻣﺲ
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ إﻟﻰ ان ﺟﺎذﺑﻴﺔ
اﻟﺪﻳﻨــﺎر زادت ﺑﻔﻀﻞ ﻗﺮارات
اﳌﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﻳﻮﻧﻴــﻮ اﳌﺎﺿﻲ،
وﻟﻜﻦ ﻋﻠﻰ اﳉﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﻳﺒﺪو
أن اﻟــﺪوﻻر ﺳﻴﺸــﻬﺪ ﻗﻔــﺰات
ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺣﺴــﺐ
ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﶈﻠﻠﲔ
اﺳﺘﻄﻠﻌﺖ »روﻳﺘﺮز« آراءﻫﻢ
ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ رﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة وﲢﺴﻦ
ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻣﺘﺎﻧﺔ اﻟﻘﻄﺎع
اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ

ذﻛﺮ ﺑﻨﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﳌﺮﻛﺰي
ﻓــﻲ ﺑﻴﺎﻧﻪ اﻟﺼﺤﺎﻓــﻲ ﺗﻌﻘﻴﺒﺎ
ﻋﻠﻰ ﻗﺮاره اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺳــﻌﺮ
اﳋﺼﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﺴﺘﻮاه اﳊﺎﻟﻲ
اﻟﺒﺎﻟــﻎ  ٪٢٫٧٥واﳌﻌﻤــﻮل ﺑﻪ
ﻣﻨﺬ  ١٦ﻣﺎرس  ٢٠١٧رﻏﻢ رﻓﻊ
اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ  ٪١٫٢٥أن
اﳌﺮﻛــﺰي رأى ﳕﻮا ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎ
ﻓﻲ ﻧﺸــﺎط اﻻﻗﺘﺼــﺎد اﶈﻠﻲ
اﳌﺪﻋــﻮم ﺑﺎﻹﻧﻔــﺎق اﳊﻜﻮﻣﻲ
اﻟﻌﺎم واﻻﺳﺘﺜﻤﺎري واﻧﺨﻔﺎض
أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ،وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎم
اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ادواﺗﻪ
ﲟﺎ ﻳﺪﻋﻢ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻦ
اﻻﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﳋﺼﻢ ﺛﺎﺑﺘﺎ
ﻓﻴﻤﺎ ﰎ رﻓﻊ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ أدوات
اﻟﺪﻳــﻦ ﻣــﻦ ﺳــﻨﺪات اﳋﺰاﻧﺔ
واﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺑﺴــﺪاد
ﻋﺎﺋﺪﻫﺎ ﻟﻠﺒﻨﻮك أﻛﺒﺮ اﳌﺸﺘﺮﻳﻦ،
وﺑﺪوره رﻓﻌﺖ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﻗﺮار
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻮداﺋﻊ
ﺑﺎﻟﺪﻳﻨﺎر ﻣﺎ ﺳــﺎﻫﻢ ﺑــﺄن ﻳﺘﻢ
اﳊﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﺎر
ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻻﻗﺘﺼﺎد.
وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺳــﺒﻖ :ﻫﻞ
ﻳﻘﻮم اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﲟﻮاﺻﻠﺔ
ﻓﻚ اﻻرﺗﺒﺎط واﻻﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ
اﳋﺼﻢ ﺛﺎﺑﺘﺎ؟ ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﻮﻗﻌﺎت
ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻧﻜﻤﺎش

اﻟﻨﺎﰋ اﶈﻠﻲ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ
اﻟﻌــﺎم اﳊﺎﻟــﻲ  ٪٠٫٢ﻋﻠﻰ أن
ﻳﻌﺎود اﻟﻨﺸﺎط ﻓﻲ  ٢٠١٨وﻫﻮ
ﻣﺎ ﻳﺸﻴﺮ اﻟﻰ ﻣﺤﺪودﻳﺔ اﻟﻨﻤﻮ
اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ﻋﻠــﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ
ارﺗﻔﺎع أﺳــﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﺤﺪود.
أﻣﺎ اﳉﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ وﻓﻲ ﻇﻞ
ﺗﻮﻗﻌــﺎت ﻗﻮة أﻛﺜﺮ ﻟﻠﺪوﻻر:
ﻫﻞ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻮاﺻﻠﺔ
رﻓــﻊ اﻟﻌﺎﺋــﺪ ﻋﻠــﻰ اﻻﻳﺪاع
ﻟﻀﻤﺎن ﺟﺎذﺑﻴﺔ اﻛﺜﺮ ﻟﻠﺪﻳﻨﺎر
ﲟﺎ ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠــﻰ ارﺑﺎﺣﻬﺎ؟
وﻳﺒﻘﻰ ﺗﻌﻮﻳﺾ اﻟﺰﻳﺎدة ﻓﻲ
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﺮﻓﻊ اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﻋﻠﻰ اﻻﻳﺪاع ﻓﻲ ﻇﻞ ﺗﺜﺒﻴﺖ
ﺳﻌﺮ اﳋﺼﻢ ﻻ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻘﻪ
اﻻ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳــﺘﻤﺮار رﻓﻊ
اﻟﻔﺎﺋــﺪة ﻋﻠــﻰ أدوات اﻟﺪﻳﻦ
اﻟﻌــﺎم وﺳــﻨﺪات اﻟﺴــﻴﻮﻟﺔ
اﻟﺼــﺎدرة ﻣﻦ ﺑﻨــﻚ اﻟﻜﻮﻳﺖ
اﳌﺮﻛﺰي.
وداﺋﻊ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وأﺧﺮى ﻣﻦ دون ﻓﺎﺋﺪة

ﺗﺒﻘــﻰ زﻳــﺎدة اﻟﻮداﺋــﻊ
اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ ﻟــﺪى اﻟﻘﻄــﺎع
اﳌﺼﺮﻓــﻲ اﺣــﺪ اﻟﻌﻮاﻣــﻞ
اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ زﻳﺎدة ﺟﺎذﺑﻴﺔ
اﻟﺪﻳﻨــﺎر وﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻮداﺋــﻊ
اﳊﻜﻮﻣﻴــﺔ ﻗﺪ ﺗﺮاﺟﻌﺖ إﻟﻰ
 ٦٫٨٨ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ
اﻛﺘﻮﺑﺮ ﺑﺎﻧﺨﻔﺎض  ١١٢ﻣﻠﻴﻮن
دﻳﻨﺎر ﻋﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ٧٫٠٥
ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
اﳌﺎﺿﻲ ﻟﺘﺼﻞ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت أﻗﻞ
ﳑﺎ ﻛﺎﻧــﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎﻳﻮ
اﳌﺎﺿﻲ.
وﻛﺬﻟﻚ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪى اﳉﻬﺎز
اﳌﺼﺮﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب
رﺑﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮداﺋﻊ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑﻘﻴﻤﺔ
 ٨٫٤٥ﻣﻠﻴﺎرات دﻳﻨﺎر ﻣﻦ دون
ﻓﻮاﺋﺪ وﻫﻮ ﻳﺨﻔﻒ اﻟﻀﻐﻮط
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨــﻮك ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ رﻓﻊ
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻻﻳﺪاع.

آﺧﺮ ﻣﺰادات  ٢٠١٧اﻧﺘﻬﻰ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ
»اﻹﳕﺎء« ﺗﺒﻴﻊ  ٢٨ﻗﺴﻴﻤﺔ ﻓﻲ »اﻟﻔﻨﻴﻄﻴﺲ« ﺑـ  ٧٫٦ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر
ﻃﺎرق ﻋﺮاﺑﻲ

ﺷﻬﺪ اﳌﺰاد اﻟﻌﻘﺎري ،اﻟﺬي ﻧﻈﻤﺘﻪ
ﺷــﺮﻛﺔ اﻻﳕﺎء اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻣﺴﺎء اﻣﺲ
اﻻول ﻟﺒﻴﻊ ﻗﺴﺎﺋﻢ ﺳﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻔﻨﻴﻄﻴﺲ ،ﺑﻴﻊ  ٢٨ﻗﺴﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﺻﻞ
 ٣٣ﻗﺴﻴﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﺑﺴﻌﺮ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪره  ٧٫٦ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر ،وذﻟﻚ
ﺧﻼل أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺘﲔ.
وﻃﺮح ﻣﺰاد »اﻻﳕﺎء« ،واﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ
آﺧﺮ ﻣﺰاد ﻋﻘﺎري ﻟﻠﻌﺎم  ،٢٠١٧ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ

ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﻌﺔ
 ٣ﲟﻨﻄﻘــﺔ اﻟﻔﻨﻴﻄﻴﺲ ﺗﻄﻞ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ اﻟﺴﺮﻳﻊ ،ﺣﻴﺚ
ﺗﺮاوﺣﺖ ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ ﻣﺎ ﺑﲔ ٣٧٥
و ٥٠٠ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑــﻊ ،وﰎ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ
ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء  ٤ﻗﺴﺎﺋﻢ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ٣٧٥
)ﺑﻄﻦ وﻇﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺎرع اﻟﻔﺤﻴﺤﻴﻞ(
ﻛﺎن اﻟﺴﻌﺮ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ  ٢٧٠أﻟﻒ
دﻳﻨﺎر ،وﻗﺴﻴﻤﺔ ﺧﺎﻣﺴﺔ ﺷﺎرع داﺧﻠﻲ
ﺑﻨﻔﺲ اﳌﺴﺎﺣﺔ ﻛﺎن ﺳﻌﺮﻫﺎ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ
 ١٩٠أﻟﻒ دﻳﻨﺎر .وﻛﺎن اﻟﻼﻓﺖ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ

ﻣﺰاد اﻻﳕﺎء ان اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ
اﻟﻜﺒﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ  ٥٠٠ﻣﺘﺮ
ﻛﺎن ﻛﺒﻴﺮا ﺟﺪا ،ﺣﻴﺚ ﺑﻴﻊ أﻋﻼﻫﺎ ﺑﺴﻌﺮ
 ٣٨٣أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ،ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻌﺖ ﻗﺴﻴﻤﺔ
زاوﻳﺔ ﺗﻄﻞ ﻋﻠﻰ  ٣ﺷﻮارع ﻣﻊ ارﺗﺪاد
ﺑﺴﻌﺮ  ٣٩٠أﻟﻒ دﻳﻨﺎر .ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺎﻟﺬﻛﺮ
أن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺴﺎﺣﺎت اﻟﻘﺴﺎﺋﻢ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺖ ﺧﻼل ﻣﺰاد اﻻﳕﺎء اﻻﺧﻴﺮ
ﺑﻠﻎ  ١٤٥٠٠ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻛﺎن اﻟﺴﻌﺮ
اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ﻟﻠﻘﺴﺎﺋﻢ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ اﳌﻌﺮوﺿﺔ
ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ  ٨٫٤ﻣﻼﻳﲔ دﻳﻨﺎر.

اﻟﺸﺮﻛﺔ رﺗﺒﺖ إﺻﺪارﻳﻦ ﺑﻤﻠﻴﺎر دوﻻر ﻟﺸﺮﻛﺘﻴﻦ ﺧﻠﻴﺠﻴﺘﻴﻦ

»ﺑﻴﺘﻚ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل« أدارت إﺻﺪار ﺻﻜﻮك
ﺑـ  ٤ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﺧﻼل ٢٠١٧

ﻗﺎﻟــﺖ ﺷــﺮﻛﺔ »ﺑﻴﺘــﻚ
ﻛـــﺎﺑﻴــﺘـــــــﺎل« ،اﻟـــﺬراع
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻴﺖ
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ )ﺑﻴﺘﻚ(،
إﻧﻬــﺎ ﳒﺤــﺖ ﻓــﻲ ﺗﻨﻔﻴــﺬ
ﺧﻄﻄﻬﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻓﻲ
أﺳــﻮاق رأس اﳌﺎل ﻷدوات
اﻟﺪﻳــﻦ ،ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧــﺖ ﻻﻋﺒﺎ
رﺋﻴﺴﻴﺎ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ،رﻏﻢ ﻣﺎ
ﺗﺸﻬﺪه اﻻﻗﺘﺼﺎدات ﺑﺎﳋﻠﻴﺞ
واﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻣﻦ إﻋﺎدة
ﻫﻴﻜﻠــﺔ ،ﻣــﻊ اﲡــﺎه ﻛﺒﻴﺮ
ﻟﺪى اﳊﻜﻮﻣﺎت واﻟﺸﺮﻛﺎت
واﻟﺒﻨــﻮك ﻻﻋﺘﻤــﺎد أدوات
ﲤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﻌﺪدة
ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻦ اﳌﺰاﻳﺎ.
وﺗﻮﻓﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ
ﻣﺘﻨﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ ﻣﻨﺘﺠــﺎت
اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺸﻴﺮ اﻷرﻗﺎم
اﻟﻰ ﻧﺸــﺎط ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻻﻗﺘــﺮاض ﻋﺒــﺮ اﻟﺼﻜﻮك
وأدوات اﻟﺪﻳﻦ اﻷﺧﺮى ،ﺣﻴﺚ
ﺑﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮع ﻣــﺎ اﻗﺘﺮﺿﺘﻪ
دول اﳋﻠﻴﺞ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم
ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،ﻧﺤﻮ ٨٠
ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ،ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻮاﻓﺮ
ﻓﺮﺻﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ
ﻫﺬا اﳌﺠﺎل.
وﳒﺤــــﺖ »ﺑـﻴـﺘـــــﻚ

ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل« ﻣﺆﺧﺮا ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة
ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺗﺮﺗﻴــﺐ إﺻــﺪاري
ﺻﻜﻮك ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر
ﻟﺸﺮﻛﺘﲔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺘﲔ ،وذﻟﻚ
ﻛﻤﺪﻳــﺮ إﺻــﺪار ﺻﻜــﻮك
ﻟــﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺸــﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻟﻼﺳــﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺒﺘﺮوﻟﻴــﺔ
»اﺑﻴﻜﻮرب« ،وﺷﺮﻛﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء
»ﻣﺰون« ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﻤﺎﻧﻴﺔ
ﳑﻠﻮﻛﺔ ﺑﺼﻮرة ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة
إﻟﻰ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن.
ﻛﻤــﺎ ﺷــﺎرﻛﺖ »ﺑﻴﺘــﻚ
ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل« ﻣﻨــﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم
ﻓﻲ إدارة وﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣــﻦ اﻟﺼﻜــﻮك ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺸــﺮﻛﺎت واﳊﻜﻮﻣﺎت ﻓﻲ
اﳌﻨﻄﻘــﺔ وﺣــﻮل اﻟﻌﺎﻟــﻢ،
ﲡﺎوزت ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٤ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر،
وﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻄﻠﺒﺎت
اﻛﺘﺘﺎب ﲡــﺎوزت  ١٨ﻣﻠﻴﺎر
دوﻻر.
ﺻﻜﻮك »اﺑﻴﻜﻮرب«

وﺑﻠﻐــﺖ ﺻﻔﻘﺔ ﺻﻜﻮك
»اﺑﻴﻜــﻮرب«  ٥٠٠ﻣﻠﻴــﻮن
دوﻻر ،وﻫﻲ ﺻﻜﻮك وﻛﺎﻟﺔ
ﻣﺪﺗﻬﺎ  ٥ﺳﻨﻮات ﰎ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ
 Aa٣ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وﻛﺎﻟﺔ ﻣﻮدﻳﺰ،
ﺣﻴﺚ ﲡﺎوزت ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ

أﺛﻨــﺎء اﻻﻛﺘﺘــﺎب ﻣﺒﻠﻎ ٣٫٥
ﻣﻠﻴــﺎرات دوﻻر ﺑﻄﻠﺒــﺎت
إﺟﻤﺎﻟﻴــﺔ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ٢١٥
ﻣﺴﺘﺜﻤﺮا ﻣﻦ ﺟﻬﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
وﻫــﺬا اﻹﺻﺪار ﻫﻮ ﺟﺰء
ﻣﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ »اﺑﻴﻜﻮرب« اﻟﺬي
ﰎ ﺗﺄﺳﻴﺴﻪ ﻓﻲ  ٢٠١٥ﻹﺻﺪار
ﺻﻜﻮك ﺑﻘﻴﻤــﺔ  ٣ﻣﻠﻴﺎرات
دوﻻر ،وﻗﺪ ﰎ إدارة ﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺗﺴــﻌﻴﺮ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﺑﺼﻮرة
ﺟﻴــﺪة ،ﺣﻴــﺚ ﰎ ﲢﺪﻳــﺪ
اﻟﺴﻌﺮ اﻻﺳﺘﺮﺷﺎدي ﻟﻺﺻﺪار
ﻓﻲ ﻧﻄﺎق  ١٢٥ﻧﻘﻄﺔ أﺳﺎس
ﻓﻮق ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﳌﺒﺎدﻟﺔ.
ﻟﻴﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻠــﻪ ﻻﺣﻘﺎ إﻟﻰ
 ١١٠ﻧﻘﺎط أﺳﺎس ،ﻗﺒﻞ أن ﻳﺘﻢ
ﺧﻔﻀﻪ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻟﻴﺴــﺘﻘﺮ
اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻺﺻﺪار ﻋﻨﺪ
 ١٠٠ﻧﻘﻄﺔ ﻓﻘﻂ ،ﻣﻀﺎف إﻟﻴﻬﺎ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻌﺮ اﳌﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻌﺎﺋﺪ
إﺟﻤﺎﻟــﻲ  ،٪٣٫١٤١وﰎ إدراج
اﻟﺼﻜﻮك ﻓﻲ ﺳﻮﻗﻲ اﻳﺮﻟﻨﺪا
وﻧﺎﺳﺪاك دﺑﻲ ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ.
ﺻﻜﻮك »ﻣﺰون«

ﺑﻠﻐــﺖ ﻗﻴﻤــﺔ ﺻﻜــﻮك
»ﻣــﺰون«  ٥٠٠ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﳌــﺪة  ١٠ﺳــﻨﻮات ،ﺣﻴــﺚ ﰎ
إﺻﺪارﻫﺎ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﻫﻴﻜﻠﺔ
ﺻﻜﻮك اﺟﺎرة ،ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺪ ﻫﺬا

اﻹﺻﺪار أول إﺻﺪار ﺻﻜﻮك
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻋﻤﺎﻧﻴﺔ ،وﻫﻮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة
 ١٤٤Aﻣﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﳉﻨﺔ اﻷوراق
اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﻗﺪ اﺳــﺘﻘﻄﺐ اﻹﺻﺪار
ﺷــﺮﻳﺤﺔ ﻛﺒﻴــﺮة ﻣــﻦ
اﳌﺴــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﳌﺘﺤــﺪة ،واﻟﺼﻜــﻮك ﰎ
ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻮدﻳﺰ
 Baa٢وﰎ إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮق
اﻳﺮﻟﻨﺪا ﻟﻸوراق اﳌﺎﻟﻴﺔ.
وﺑــﺪأ ﻃــﺮح اﻟﺼﻜــﻮك
ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب ﺑﺴــﻌﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ
إﻟــﻰ اﳊﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
٪٥ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺢ دﻓﺎﺗﺮ اﻻﻛﺘﺘﺎب،
وﰎ ﺗﺴﻌﻴﺮ اﻟﺼﻜﻮك ﻋﻨﺪ
إﻏــﻼق اﻟﺪﻓﺎﺗــﺮ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺪل
ﳑﺘــﺎز ﺑﻌﺎﺋــﺪ  ٪٥٫٢وﻫﺬا
اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﲢﺪﻳﺪ
اﻟﺴــﻌﺮ ﺟﺎء ﺑﺴﺒﺐ اﻹدارة
اﳉﻴﺪة ﻟﻼﻛﺘﺘﺎب واﻹﻗﺒﺎل
اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ.
وﺣﻘــﻖ اﻹﺻــﺪار إﻗﺒﺎﻻ
ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ،
أدى إﻟﻰ ﲡﺎوز ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺪﻓﺎﺗﺮ
ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻣﺒﻠﻎ
 ٥ﻣﻠﻴــﺎرات دوﻻر ،أي ﻣــﺎ
ﻳﻌﺎدل ﻋﺸﺮة أﺿﻌﺎف اﻟﻘﻴﻤﺔ
اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻺﺻﺪار.
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13-12-2017

ﻧﺟﺣﺕ ﺷﺭﻛﺔ »ﺑﻳﺗﻙ ﻛﺎﺑﻳﺗﺎﻝ« ﺍﻟﺫﺭﺍﻉ ﺍﻻﺳﺗﺛﻣﺎﺭﻳﺔ ﻟﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺑﻳﺕ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻛﻭﻳﺗﻲ »ﺑﻳﺗﻙ« ﻓﻲ ﺗﻧﻔﻳﺫ ﺧﻁﻁﻬﺎ
ﺍﻻﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺑﺄﺳﻭﺍﻕ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻣﺎﻝ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻳﻥ ،ﻭﺃﻥ ﺗﻛﻭﻥ ﻻﻋﺑﺎ ً ﺭﺋﻳﺳﻳﺎ ً ﻭﻣﺯﻭﺩﺍ ً ﻣﻬﻣﺎ ً ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ،ﻭﺳﻁ ﻣﺎ ﻳﺷﻬﺩﻩ
ﺍﻗﺗﺻﺎﺩ ﺩﻭﻝ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ ﻣﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻳﻛﻠﺔ ،ﻣﻊ ﺍﺗﺟﺎﻩ ﻛﺑﻳﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﺑﻧﻭﻙ ﻻﻋﺗﻣﺎﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻣﻭﻳﻝ ﻣﻥ ﻣﺻﺎﺩﺭ ﻣﺗﻌﺩﺩﺓ ﻟﻠﺣﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺧﺎﻁﺭ ﻭﺍﻻﺳﺗﻔﺎﺩﺓ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺯﺍﻳﺎ.
ﻭﺗﻭﻓﺭ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﻣﻧﻅﻭﻣﺔ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﻣﻧﺗﺟﺎﺕ ﺍﻟﺗﻣﻭﻳﻝ ﺍﻟﻣﺗﻁﻭﺭﺓ ،ﻓﻳﻣﺎ ﺗﺷﻳﺭ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻧﺷﺎﻁ ﻛﺑﻳﺭ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ ﺍﻻﻗﺗﺭﺍﺽ
ﻋﺑﺭ ﺍﻟﺻﻛﻭﻙ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻳﻥ ﺍﻷﺧﺭﻯ ،ﺇﺫ ﺑﻠﻎ ﻣﺟﻣﻭﻉ ﺍﻷﻣﻭﺍﻝ ،ﺍﻟﺗﻲ ﺍﻗﺗﺭﺿﺗﻬﺎ ﺩﻭﻝ ﻣﺟﻠﺱ ﺍﻟﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻧﺫ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺣﺗﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻧﻭﻓﻣﺑﺭ ﻧﺣﻭ  80ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ،ﻣﻣﺎ ﻳﻌﻧﻲ ﺗﻭﻓﺭ ﻓﺭﺻﺔ ﻛﺑﻳﺭﺓ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺟﺎﻝ.
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ﻭﺃﺧﻳﺭﺍ ً ﻧﺟﺣﺕ ﺷﺭﻛﺔ »ﺑﻳﺗﻙ ﻛﺎﺑﻳﺗﺎﻝ« ﻓﻲ ﻗﻳﺎﺩﺓ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺭﺗﻳﺏ ﺇﺻﺩﺍﺭﻱ ﺻﻛﻭﻙ ﺑﻘﻳﻣﺔ ﻣﻠﻳﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺷﺭﻛﺗﻳﻥ ﺧﻠﻳﺟﻳﺗﻳﻥ،
ﻛﻣﺩﻳﺭ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺻﻛﻭﻙ ﻟﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺔ ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﻟﻼﺳﺗﺛﻣﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺑﺗﺭﻭﻟﻳﺔ »ﺃﺑﻳﻛﻭﺭﺏ« ﺇﺣﺩﻯ ﺷﺭﻛﺎﺕ ﻣﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺩﻭﻝ
ﺍﻟﻌﺭﺑﻳﺔ ﺍﻟﻣﺻﺩﺭﺓ ﻟﻠﺑﺗﺭﻭﻝ ﻭﺷﺭﻛﺔ ﻛﻬﺭﺑﺎء »ﻣﺯﻭﻥ« ﻫﻲ ﺷﺭﻛﺔ ﻋﻣﺎﻧﻳﺔ ﻣﻣﻠﻭﻛﺔ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﻏﻳﺭ ﻣﺑﺎﺷﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﻛﻭﻣﺔ
ﺳﻠﻁﻧﺔ ﻋﻣﺎﻥ ،ﻓﻲ ﺗﺄﻛﻳﺩ ﺟﺩﻳﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﻳﺎﺩﺓ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ »ﺑﻳﺗﻙ« ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻣﺣﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﺗﺭﺳﻳﺦ ﻣﻧﺗﺞ ﺍﻟﺻﻛﻭﻙ ﻛﻣﺻﺩﺭ ﻣﻬﻡ
ﻟﻠﺗﻣﻭﻳﻝ ﺳﻭﺍء ﻟﻠﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ ،ﻭﺗﻅﻬﺭ ﺍﻟﻣﺅﺷﺭﺍﺕ ﺗﻭﻗﻌﺎﺕ ﺑﻧﻣﻭ ﺳﻭﻕ ﺍﻟﺻﻛﻭﻙ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻡ.

ﺃﺑﻳﻛﻭﺭﺏ
ﻭﺑﻠﻐﺕ ﺻﻔﻘﺔ ﺻﻛﻭﻙ ﺃﺑﻳﻛﻭﺭﺏ  500ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ،ﻭﻫﻲ ﺻﻛﻭﻙ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻣﺩﺗﻬﺎ  5ﺳﻧﻭﺍﺕ ﺗﻡ ﺗﺻﻧﻳﻔﻬﺎ  Aa3ﻣﻥ ﻗﺑﻝ
ﻭﻛﺎﻟﺔ »ﻣﻭﺩﻳﺯ« ،ﺇﺫ ﺗﺟﺎﻭﺯﺕ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﺗﺭ ﺃﺛﻧﺎء ﺍﻻﻛﺗﺗﺎﺏ ﻣﺑﻠﻎ  3.5ﻣﻠﻳﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ،ﺑﻁﻠﺑﺎﺕ ﺇﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ 215
ﻣﺳﺗﺛﻣﺭﺍ ً ﻣﻥ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﺗﻡ ﺗﻭﺯﻳﻌﻬﺎ ﺟﻐﺭﺍﻓﻳﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ :ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ  41ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺋﺔ ﻭﺩﻭﻝ ﺁﺳﻳﺎ 24
ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺋﺔ
ﻭﺩﻭﻝ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ  34ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺋﺔ ﻭ 1ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺋﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ﺃﻣﻳﺭﻛﻳﻳﻥ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ.
ﻭﺍﻹﺻﺩﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺟﺯء ﻣﻥ ﺑﺭﻧﺎﻣﺞ ﺃﺑﻳﻛﻭﺭﺏ ﻹﺻﺩﺍﺭ ﺻﻛﻭﻙ ﺍﻟﺑﺎﻟﻎ  3ﻣﻠﻳﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ،ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺳﺱ ﻋﺎﻡ  ،2015ﻭﺗﻣﺕ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻋﻣﻠﻳﺔ ﺗﺳﻌﻳﺭ ﺍﻻﻛﺗﺗﺎﺏ ﺑﺻﻭﺭﺓ ﺟﻳﺩﺓ ،ﺇﺫ ﺗﻡ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺳﻌﺭ ﺍﻻﺳﺗﺭﺷﺎﺩﻱ ﻟﻺﺻﺩﺍﺭ ﻓﻲ ﻧﻁﺎﻕ  125ﻧﻘﻁﺔ ﺃﺳﺎﺱ ﻓﻭﻕ
ﻣﺗﻭﺳﻁ ﺳﻌﺭ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﻟﺔ ،ﻟﻳﺗﻡ ﺗﻌﺩﻳﻠﻪ ﻻﺣﻘﺎ ً ﺇﻟﻰ  110ﻧﻘﺎﻁ ﺃﺳﺎﺱ ،ﻗﺑﻝ ﺃﻥ ﻳﺗﻡ ﺧﻔﺿﻪ ﻣﺭﺓ ﺃﺧﺭﻯ ﻟﻳﺳﺗﻘﺭ ﺍﻟﺳﻌﺭ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻲ
ﻟﻺﺻﺩﺍﺭ ﻋﻧﺩ  100ﻧﻘﻁﺔ ﻓﻘﻁ ،ﻳﺿﺎﻑ ﺇﻟﻳﻬﺎ ﻣﺗﻭﺳﻁ ﺳﻌﺭ ﺍﻟﻣﺑﺎﺩﻟﺔ ﺑﻌﺎﺋﺩ ﺇﺟﻣﺎﻟﻲ  3.141ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺋﺔ ،ﻭﺗﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ
ﺍﻟﺻﻛﻭﻙ ﻓﻲ ﺳﻭﻗﻲ ﺃﻳﺭﻟﻧﺩﺍ ﻭﻧﺎﺳﺩﺍﻙ ﺩﺑﺏ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻭﺗﺟﺩﺭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ »ﺑﻳﺗﻙ ﻛﺎﺑﻳﺗﺎﻝ« ﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺑﻧﻭﻙ
ﺩﻭﻟﻳﺔ ﻭﺇﻗﻠﻳﻣﻳﺔ ﺃﺧﺭﻯ ﻹﺗﻣﺎﻡ ﻧﺟﺎﺡ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ.

»ﻣﺯﻭﻥ«
ﺃﻣﺎ ﺻﻛﻭﻙ »ﻣﺯﻭﻥ« ﻓﺑﻠﻐﺕ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ  500ﻣﻠﻳﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﻣﺩﺓ  10ﺳﻧﻭﺍﺕ ،ﺇﺫ ﺗﻡ ﺇﺻﺩﺍﺭﻫﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧﺩﺍﻡ ﻫﻳﻛﻠﺔ ﺻﻛﻭﻙ
ﺇﺟﺎﺭﺓ ،ﻭﻳﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ ﺃﻭﻝ ﺇﺻﺩﺍﺭ ﺻﻛﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺳﺗﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻟﺷﺭﻛﺔ ﻋﻣﺎﻧﻳﺔ ،ﻭﻫﻭ ﻣﻁﺎﺑﻖ ﻟﻠﻘﺎﻋﺩﺓ  144Aﻣﻥ
ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻟﺟﻧﺔ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﻭﺭﺻﺎﺕ ﺍﻷﻣﻳﺭﻛﻳﺔ ،ﻓﻘﺩ ﺍﺳﺗﻘﻁﺏ ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ ﺷﺭﻳﺣﺔ ﻭﺍﺳﻌﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ
ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻷﻣﻳﺭﻛﻳﺔ ،ﻭﺗﻡ ﺗﺻﻧﻳﻑ ﺍﻟﺻﻛﻭﻙ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﻣﻭﺩﻳﺯ  Baa2ﻭﺇﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻭﻕ ﺃﻳﺭﻟﻧﺩﺍ ﻟﻸﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ،ﻭﺑﺩﺃ
ﻁﺭﺡ ﺍﻟﺻﻛﻭﻙ ﻟﻼﻛﺗﺗﺎﺏ ﺑﺳﻌﺭ ﻣﺗﻭﺳﻁ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺣﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻝ  5ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺋﺔ ﻋﻧﺩ ﻓﺗﺢ ﺩﻓﺎﺗﺭ ﺍﻻﻛﺗﺗﺎﺏ ،ﻭﺗﻡ ﺗﺳﻌﻳﺭ
ﺍﻟﺻﻛﻭﻙ ﻋﻧﺩ ﺍﻏﻼﻕ ﺍﻟﺩﻓﺎﺗﺭ ﻋﻧﺩ ﻣﻌﺩﻝ ﻣﻣﺗﺎﺯ ﺑﻌﺎﺋﺩ  5.2ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺋﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻻﻧﺧﻔﺎﺽ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ ﻓﻲ ﺗﺣﺩﻳﺩ ﺍﻟﺳﻌﺭ ﺟﺎء ﺑﺳﺑﺏ
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺟﻳﺩﺓ ﻟﻼﻛﺗﺗﺎﺏ ﻭﺍﻹﻗﺑﺎﻝ ﺍﻟﻛﺑﻳﺭ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﺛﻣﺭﻳﻥ ،ﺇﺫ ﺣﻘﻖ ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ ﺇﻗﺑﺎﻻً ﻛﺑﻳﺭﺍ ً ﻭﻣﻠﺣﻭﻅﺎ ً ﻓﻲ ﺍﻷﺳﻭﺍﻕ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻣﻳﺔ ،ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺟﺎﻭﺯ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻟﺩﻓﺎﺗﺭ ﺧﻼﻝ ﻓﺗﺭﺓ ﺍﻻﻛﺗﺗﺎﺏ ﻣﺑﻠﻎ  5ﻣﻠﻳﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ،ﺃﻱ ﻣﺎ ﻳﻌﺎﺩﻝ ﻋﺷﺭﺓ ﺃﺿﻌﺎﻑ ﺍﻟﻘﻳﻣﺔ
ﺍﻟﻣﻁﻠﻭﺑﺔ ﻟﻺﺻﺩﺍﺭ.

ﺷﺭﻳﺣﺔ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ
ﻭﺗﻌﺎﻭﻧﺕ ﺷﺭﻛﺔ »ﺑﻳﺗﻙ ﻛﺎﺑﻳﺗﺎﻝ« ﻣﻊ ﺑﻧﻭﻙ ﺃﺧﺭﻯ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﺻﺩﺍﺭ ﺍﻟﻧﺎﺟﺢ ،ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺳﺗﻘﻁﺏ ﺷﺭﻳﺣﺔ ﻣﺗﻧﻭﻋﺔ ﺗﺟﺎﻭﺯﺕ
 240ﻣﺳﺗﺛﻣﺭﺍ ً ﻣﻥ ﻣﺩﻳﺭﻱ ﺃﺻﻭﻝ ﻭﺑﻧﻭﻙ ﻭﻣﺣﺎﻓﻅ ﺳﻳﺎﺩﻳﺔ ﺑﺗﻭﺯﻳﻊ ﺟﻐﺭﺍﻓﻲ ﻛﺑﻳﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻧﺣﻭ ﺍﻟﺗﺎﻟﻲ :ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻕ ﺍﻷﻭﺳﻁ
 47ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺋﺔ ،ﻭﻣﻥ ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ  23ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺋﺔ ،ﻭﻣﻥ ﺩﻭﻝ ﺁﺳﻳﺎ  17ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺋﺔ ،ﻭﻣﻥ ﺍﻟﻭﻻﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺗﺣﺩﺓ ﺍﻷﻣﻳﺭﻛﻳﺔ  13ﻓﻲ
ﺍﻟﻣﺋﺔ.
ﻛﻣﺎ ﺷﺎﺭﻛﺕ ﺷﺭﻛﺔ »ﺑﻳﺗﻙ ﻛﺎﺑﻳﺗﺎﻝ« ﻣﻧﺫ ﺑﺩﺍﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﺭﺗﻳﺏ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﻣﻥ ﺍﻟﺻﻛﻭﻙ ﻟﻠﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﺷﺭﻛﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﻭﺣﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺗﺟﺎﻭﺯﺕ ﻗﻳﻣﺗﻬﺎ ﺍﻹﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﺃﻛﺛﺭ ﻣﻥ  4ﻣﻠﻳﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ ،ﻭﺑﻘﻳﻣﺔ ﺇﺟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻟﻁﻠﺑﺎﺕ
ﺍﻛﺗﺗﺎﺏ ﺗﺟﺎﻭﺯﺕ  18ﻣﻠﻳﺎﺭﺍ ً.
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مزاد «اإلنماء» :بيع  28قسيمة
مقابل  7.6مليون دينار

جانب من املشاركني باملزاد

| كتب عالء السمان |
ب ـع ــد أك ـث ــر م ــن س ــاع ـت ــني مــن
امل ـن ــاف ـس ــة «الـ ـح ــامـ ـي ــة» ،أسـ ــدل
املـ ـ ــزاد ال ـع ـل ـنــي ل ـشــركــة اإلن ـم ــاء
الـعـقــاريــة الـسـتــار عـلــى بـيــع 28
قسيمة من أصل  33تم عرضها.
ووسط حضور كبير من قبل
العديد من التجار واملستثمرين
ال ـ ــذي ـ ــن ي ـ ـن ـ ـت ـ ـظـ ــرون امل ـ ـ ـ ـ ـ ــزادات
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة القـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاص فـ ــرص
مناسبة على أكـثــر مــن صعيد،
ّ
عـ ــلـ ــق م ـح ـل ـل ــون اقـ ـتـ ـص ــادي ــون
وع ـقــاريــون عـلــى املـ ــزاد بــالـقــول
ّ
إن ـ ـ ـ ــه «ي ـ ـ ـشـ ـ ــكـ ـ ــل ب ـ ـ ــداي ـ ـ ــة جـ ـي ــدة
السـ ـتـ ـع ــادة الـ ـقـ ـط ــاع ال ـع ـق ــاري
نـ ـش ــاط ــه بـ ـع ــد مـ ــوسـ ــم الـ ــركـ ــود
النسبي ،وال ــذي استمر أشهرًا
ليست بالقصيرة».
ولفت هــؤالء فــي تصريحات
لـ ـ «الـ ـ ــراي» إل ــى أن ــه عـلــى الــرغــم
مــن اق ـت ــراب ف ـتــرة نـهــايــة ال ـعــام،

لصالح كل من «ابيكورب» و«مزون»

«بيتك كابيتال» تقود ترتيب
إصداري صكوك بقيمة مليار دوالر

(تصوير نايف العقلة)

ً
والـتــي تشهد غالبًا خـمــوال في
مختلف القطاعات ،إال أن العقار
أثبت مرة جديدة أنه «الحصان
ال ــراب ــح» فــي كــل األوقـ ــات ،كونه
قد يتأثر بالتطورات واألوضاع
االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة والـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة
املـ ـحـ ـلـ ـي ــة واإلق ـ ـل ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــة ،ول ـك ــن
عجلته ال تتوقف عــن ال ــدوران،
ً
وإن تباطأت وتيرتها قليا.
وش ـهــدت امل ــزاي ــدات منافسة
ساخنة على بعض القطع )كلها
ت ـق ــع ف ــي م ـن ـط ـقــة ال ـف ـح ـي ـح ـيــل(
وم ـ ـن ـ ـهـ ــا ع ـ ـلـ ــى سـ ـبـ ـي ــل امل ـ ـثـ ــال
القسيمة رقم ) (113والتي تبلغ
مـســاحـتـهــا  500مـتــر مــربــع في
القطعة ) (3كونها مميزة جدًا،
إذ إنها تطل على زاويــة وثاثة
شوارع مع ارتداد.
وبـ ـ ـ ــدأت امل ـ ــزاي ـ ــدة ع ـل ــى ه ــذه
القطعة من سعر ابتدائي بـ 300
ألـ ــف ديـ ـن ــار ل ـت ـصــل ف ــي نـهــايــة
األمر إلى  390ألف دينار ،بزيادة

 90ألـفــا عــن الـسـعــر األولـ ــي ،أي
بــزيــادة بنسبة  18فــي املئة عن
السعر االبتدائي.
وقــد بلغ إجمالي املساحات
املعروضة  12.6ألــف متر مربع
بقيمة إجمالية وصلت إلى 7.1
مليون ديـنــار ،غير أن املنافسة
قفزت بها لتصل إلى  7.6مليون
دي ـن ــار ،ب ــزي ــادة تـصــل نسبتها
إل ــى  6.4ف ــي امل ـئــة م ــن األس ـعــار
االبتدائية.
ف ــي امل ـق ــاب ــل ،ظ ـلــت  4قـســائــم
ب ــا مـشـتــر حـتــى نـهــايــة الــوقــت
املـخـصــص ل ـل ـمــزاد ،فيما عــاود
م ـ ـسـ ــؤولـ ــو الـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة ط ــرح ـه ــا
بــالـسـعــر االبـ ـت ــدائ ــي ،إال أن أي
أح ـ ــد مـ ــن الـ ـحـ ـض ــور لـ ــم ي ـت ـقــدم
لشرائها.
ً
ورصـ ـ ـ ــدت «ال ـ ـ ـ ـ ــراي» ت ـف ــاع ــا
واضحًا وحضورًا جيدًا من قبل
املهتمني ورواد القطاع العقاري،
إضافة إلــى بعض التجار ممن

فضلوا التريث القتناص بعض
الـفــرص املـتــاحــة خــال امل ــزاد أو
مع نهايته ،فيما جاءت النتائج
النهائية للطرح إيجابية ،بما
يعكس توافر «كاش» يبحث عن
فــرص استثمارية مناسبة في
القطاع العقاري.
وب ـع ـي ـدًا ع ــن م ـســاعــي بعض
ال ـت ـج ــار أو م ـم ـث ـل ـي ـهــم ،لــوحــظ
ً
أن ه ـن ــاك إقـ ـب ــاال ل ـش ــراء بعض
ال ـق ـســائــم ال ـتــي تـتـمـيــز بـمــواقــع
اس ـ ـتـ ــرات ـ ـي ـ ـج ـ ـيـ ــة ف ـ ـ ــي امل ـن ـط ـق ــة
املعروضة .وقد حظرت الجهات
املـعـنـيــة بالتنظيم عـلــى جميع
الـشــركــات واملــؤسـســات الفردية
امل ـشــاركــة فــي م ــزاد الـقـســائــم أو
ال ـب ـي ــوت ال ـخ ــاص ــة املـخـصـصــة
ألغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض الـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــن الـ ـ ـخ ـ ــاص
املـشــاركــة بحسب أح ـكــام امل ــادة
) (230مـ ــن قـ ــانـ ــون الـ ـش ــرك ــات
التجارية املضاف بالقانون رقم
) 9لسنة .(2008

زيادات في أسعار الوقود بالربع األول

السعودية تعلن موازنة  2018خالل أيام
روي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرز  -ذك ـ ـ ـ ـ ــرت وزارة
اإلعام السعودية ،أن الحكومة
ستعلن امل ــوازن ــة الـعــامــة لسنة
 2018بعد إغــاق األســواق يوم
 19ديسمبر الجاري.
ومن املقرر أن يتحدث وزير
املالية ،محمد الجدعان ،ووزير
االق ـت ـصــاد مـحـمــد الـتــويـجــري،
وم ـ ـح ـ ــاف ـ ــظ م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــة الـ ـنـ ـق ــد
ال ـ ـعـ ــربـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي )الـ ـبـ ـن ــك
امل ــرك ــزي( أح ـم ــد الـخـلـيـفــي في
م ــؤت ـم ــر ص ـح ــاف ــي بـخـصــوص
املوازنة.
ف ــي ه ــذه األثـ ـن ــاء ،أوض ـحــت
وزارة ال ـ ـطـ ــاقـ ــة الـ ـسـ ـع ــودي ــة،
أن ـهــا سـتـعـلــن ف ــي ال ــرب ــع األول
م ــن الـ ـع ــام امل ـق ـبــل ع ــن زي ـ ــادات
فــي األس ـع ــار املـحـلـيــة للبنزين
ووقود الطائرات والديزل.
وأضــافــت ال ـ ــوزارة أن شركة
«أرام ـك ــو» ستكشف لعمائها
في حينه عن تفاصيل وآليات
تعديات األسعار.
وأفادت أن «تصحيح أسعار
الـ ـط ــاق ــة يـ ــأتـ ــي ضـ ـم ــن ب ــرام ــج
اإلصــاحــات االقتصادية التي
ب ــدأت اململكة تطبيقها بهدف
ت ـعــزيــز ال ـك ـف ــاءة االق ـت ـصــاديــة،
ورف ــع ك ـفــاءة الــدعــم الحكومي
عن طريق إعــادة توجيه الدعم
إلــى األس ــر األكـثــر استحقاقًا».

من ناحية ثانية ،قال مسؤولون
تنفيذيون ،إن شركة «أرامكو»
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة تـ ـخـ ـط ــط لـ ــزيـ ــادة
إنفاقها إلــى  414مليار دوالر
ع ـل ــى م ـ ــدى الـ ـسـ ـن ــوات ال ـع ـشــر
امل ـق ـب ـلــة ،ب ـمــا ف ــي ذلـ ــك اإلن ـف ــاق
على البنية التحتية ،وأنشطة
الحفر ،فــي الــوقــت ال ــذي تدخل
ف ـيــه ش ــرك ــة ال ـن ـفــط الـحـكــومـيــة
ال ـ ـع ـ ـمـ ــاقـ ــة أن ـ ـش ـ ـطـ ــة ج ـ ــدي ـ ــدة.
وأوض ـ ـ ــح ال ــرئ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـيــذي
لـ ـ «أرامـ ـك ــو» أم ــني ال ـنــاصــر ،أن
خـطــة اإلن ـف ــاق ت ـفــوق تـقــديــرات
«أرامكو» العام املاضي إلنفاق
نحو  334مليار دوالر بحلول
 ،2025مـ ـ ــع تـ ـ ـ ّ
ـوسـ ـ ــع الـ ـش ــرك ــة
املنتجة للنفط فــي أنشطتها.
وق ـ ـ ــال الـ ـن ــاص ــر ل ـل ـص ـحــاف ـيــني
ع ـلــى ه ــام ــش مــؤت ـمــر لـلـقـطــاع
ي ـهــدف إل ــى ال ـتــرويــج لـلـقــاعــدة
الصناعية باململكة وتصنيع
ح ـ ـصـ ــة أكـ ـ ـب ـ ــر مـ ـ ــن املـ ـنـ ـتـ ـج ــات
محليًا «نحن اآلن في قطاعات
كثيرة جدًا».
م ــن جــان ـبــه ،ذك ــر مــدي ــر عــام
دائــرة املشتريات في «أرامكو»
ناصر اليامي ،أن خطة الشركة
ت ـت ـض ـم ــن إنـ ـ ـف ـ ــاق  134م ـل ـيــار
دوالر عـ ـل ــى أنـ ـشـ ـط ــة ال ـح ـف ــر
وخ ــدم ــات اآلب ـ ـ ــار ،و 78مـلـيــار
دوالر لـلـحـفــاظ عـلــى إمـكــانــات

«أرامكو» تعتزم
زيادة إنفاقها
إلى 414
مليار دوالر
إنتاج النفط.
وب ـ ّـني الـنــاصــر «م ــن املـتــوقــع
أن ت ـن ـفــق )أرام ـ ـك ـ ــو( أكـ ـث ــر مــن
تــري ـل ـيــون ريـ ــال س ـع ــودي على
مــدى الـسـنــوات العشر املقبلة.
ذل ــك لــم يـتـغـيــر ،ومــازل ـنــا نريد
إن ـ ـفـ ــاق  70فـ ــي املـ ـئ ــة مـ ــن تـلــك
الرياالت محليًا».
ولـ ـ ـف ـ ــت إلـ ـ ـ ــى أن دعـ ـ ـ ــم ن ـمــو
املـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ــروع ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـص ـ ـ ـغ ـ ـ ـيـ ـ ــرة
واملتوسطة يمثل جزءًا رئيسيًا
م ـ ــن ب ــرن ــام ــج اكـ ـتـ ـف ــاء ورؤيـ ـ ــة
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة  ،2030وه ـ ـ ــو مــا
سيساعد على توفير أكثر من
 40أل ــف وظ ـي ـفــة ،وق ــد يضيف
نحو  30مليار ريال إلى الناتج
املـ ـحـ ـل ــي اإلج ـ ـمـ ــالـ ــي ال ـس ـن ــوي
للمملكة.

م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـهـ ـ ــة أخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أف ـ ـ ـ ــاد
صـنــدوق الـثــروة الـسـيــادي ،أنه
يـخـطــط ل ـل ــدخ ــول ف ــي م ـشــروع
س ـي ـن ـم ــائ ــي م ـ ــع شـ ــركـ ــة «إيـ ـ ــه.
إم.ســي انترتينمنت» القابضة
املشغلة لدور السينما ،ومقرها
الواليات املتحدة ،بعدما رفعت
اململكة حظرًا ساريًا منذ أكثر
من  35عامًا على دور السينما.
وذكر الصندوق أنه «تماشيًا
مع مهمته في إطــاق وتطوير
قـ ـط ــاع ــات جـ ــديـ ــدة واعـ ـ ـ ــدة فــي
اململكة ،سيعمل الصندوق مع
شركة )إيه.إم.سي انترتينمنت(
على استكشاف طــرق وتوزيع
املـحـتــوى السينمائي ،وفــرص
االستثمار ،والشراكة املتعلقة
به في اململكة».
وتـ ـتـ ـطـ ـل ــع شـ ـ ــركـ ـ ــات أخـ ـ ــرى
مـتـخـصـصــة ف ــي تـشـغـيــل دور
السينما إلى السوق السعودية،
ح ـيــث أوضـ ـح ــت ش ــرك ــة مــاجــد
الفطيم املشغلة ملراكز التسوق،
ومـ ـق ــره ــا دب ـ ـ ــي ،وال ـ ـتـ ــي تـمـلــك
«ف ــوك ــس س ـي ـن ـمــا» ،أن ـهــا تــريــد
فتح أول دار عــرض سينمائي
فــي املـمـلـكــة .وذكـ ــرت الحكومة
أنها تتوقع فتح ما يربو على
 300دار سينما تضم أكثر من
أل ـ ـفـ ــي شـ ــاشـ ــة عـ ـ ــرض ب ـح ـلــول
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قيمة الوثيقة بني  50و 250ألف جنيه

تأمني صحي ملصريي الخارج!
| القاهرة -
من محمود عبداهلل |
ّ
وق ـعــت شــركــة «ق ـنــاة السويس
ً
للتأمني» ،بروتوكوال مع االتحاد
العام للمصريني في الخارج ،لبدء
إصدار وثائق تأمني صحي ألبناء
ال ـج ــال ـي ــة ،ع ـبــر وث ـي ـقــة ال ـح ــوادث
الشخصية ،وذل ــك مــن خــال مقر
االتـحــاد وفــروعــه بالخارج وعلى
مستوى الجمهورية.

وقــال مدير عام الشركة ،أحمد
ش ـه ــاب ،إن تـفـعـيــل ال ـبــروتــوكــول
ي ـن ـت ـظــر م ــواف ـق ــة ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
للرقابة املــالـيــة ،مبينًا أن شركته
ت ـ ـس ـ ـت ـ ـهـ ــدف  10فـ ـ ــي املـ ـ ـئ ـ ــة م ــن
املـصــريــني بــال ـخــارج ،الــذيــن يقدر
عـ ــددهـ ــم ب ـن ـح ــو  10مـ ــايـ ــني ،مــع
التركيز على منطقة الخليج التي
يوجد فيها عدد كبير من العمالة.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أن مـ ـبـ ـل ــغ الـ ـت ــأم ــني
بــالــوثـيـقــة ي ـت ــراوح بــني  50و250

أل ــف جـنـيــه ،وفـقــًا لــرغـبــة العميل،
حـ ـي ــث تـ ـغـ ـط ــي مـ ـخ ــاط ــر الـ ــوفـ ــاة
بحادث ،والعجز الكلي املستديم،
إل ـ ـ ــى ج ـ ــان ـ ــب الـ ـ ـع ـ ــاج الـ ـج ــزئ ــي
املستديم ،والعاج الطبي نتيجة
ح ــادث ،واملـشــاركــة فــي مصاريف
ن ـق ــل ال ـج ـث ـم ــان ف ــي حـ ــال ال ــوف ــاة
بحادث.
وأض ــاف «التعاقد مــع شركة
تأمني مصرية يتضمن العديد
مـ ــن املـ ـمـ ـي ــزات ل ـل ـم ـصــريــني فــي

الخارج ،أهمها سهولة التعامل
بالنسبة لــذوي العاملني الذين
ي ـع ـي ـشــون داخ ـ ــل الـ ـب ــاد ،حتى
ي ـم ـك ـن ـهــم ال ـ ـتـ ــواصـ ــل ب ـس ـهــولــة
مـ ــع ف ـ ــروع الـ ـش ــرك ــة ل ـل ـح ـصــول
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى ال ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــويـ ـ ــض ب ـ ـسـ ــرعـ ــة
فـ ــي ح ــال ــة وف ـ ــاة املـ ـ ّ
ـؤمـ ــن عـلـيــه
ب ـحــادث ،إلــى جــانــب أن العميل
يستطيع التقدم للحصول على
ال ـت ـعــويــض ف ــي ح ـ ــاالت الـعـجــز
الكلي والجزئي».

 25مليار دوالر قرضًا روسيًا لـ «الضبعة»
| القاهرة ـ «الراي» |
ق ــال رئ ـيــس املــؤس ـســة املـصــريــة
الروسية للثقافة والعلوم ،الدكتور
حـ ـس ــني ال ـ ـشـ ــاف ـ ـعـ ــي ،إن مـ ـش ــروع
املـ ـحـ ـط ــة ال ـ ـنـ ــوويـ ــة املـ ـصـ ــريـ ــة فــي
م ـن ـط ـقــة ال ـض ـب ـعــة س ـي ـتــم تـنـفـيــذه
ب ـق ــرض روس ـ ــي قـيـمـتــه  25مـلـيــار
دوالر ،لكنه يحقق للخزانة ربحًا
صافيًا يزيد على  264مليار دوالر.
وكـ ـش ــف أن ال ـ ـقـ ــرض ال ــروس ــي

س ـي ـت ــم ت ـ ـسـ ــديـ ــده عـ ـل ــى م ـ ــدى 22
عامًا ،على شكل  43قسطًا ،بمعدل
قسطني كل سنة ،وبفائدة بسيطة
غـيــر مــركـبــة  3فــي املـئــة ،مبينًا أنــه
«لــن يتم تسديد أي قسط إال بعد
تشغيل املحطة الـنــوويــة ،ودخــول
عائدها إلى الخزانة».
وذك ـ ــر أن م ـصــر ت ـع ــاق ــدت على
إنشاء  4مفاعات نووية ،كل منهم
بـ ـ  1.2غ ـي ـغــاواط ،ب ـقــدرة إجـمــالـيــة
تـبـلــغ  4.8غ ـي ـغ ــاواط ،مــوضـحــًا أن

قيمة الطاقة الكهربائية الخارجة
مـ ــن امل ـ ـفـ ــاعـ ــات فـ ــي حـ ـ ــال بـيـعـهــا
بــاألس ـعــار ال ـحــال ـيــة ،س ـتــدر عــائـدًا
ل ـل ـح ـك ــوم ــة املـ ـص ــري ــة يـ ـف ــوق 300
مليار دوالر .من جانبه ،قــال وزير
الـكـهــربــاء وال ـطــاقــة ،محمد شــاكــر،
إن باده لديها فترة سماح لسداد
أقساط القرض تصل إلى  13عامًا،
مـ ــؤك ـ ـدًا أنـ ـه ــا م ـ ــدة ك ــاف ـي ــة إلن ـه ــاء
ب ـن ــائ ـه ــا ،وت ـش ـغ ـي ـل ـهــا وتـحـصـيــل
األرباح لسداد األقساط.

اقتصاد

23

وق ــال «نـعـمــل حــالـيــًا عـلــى مد
خ ـط ــوط رب ــط ك ـهــرب ـيــة ،م ــع دول
ع ــدة بــال ـجــوار مـنـهــا ،الـسـعــوديــة
بـقــدرة  3000مـيـغــاواط ،واألردن
بـ ـ ـ ـق ـ ـ ــدرة  450مـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــاواط ،م ــع
وج ــود دراس ــة بــرفـعــه إل ــى 2000
مـ ـيـ ـغ ــاواط ،ول ـي ـب ـيــا بـ ـق ــدرة 200
مـيـغــاواط .يــوجــد أيـضــًا مــذكــرات
ت ـفــاهــم بـيـنـنــا وبـ ــني ق ـب ــرص ملد
خــط ربــط كهربي بـحــري ،ومنها
إلى اليونان وأوروبا».

نـ ـ ـجـ ـ ـح ـ ــت ش ـ ـ ــرك ـ ـ ــة «ب ـ ـي ـ ـتـ ــك
كابيتال» الــذراع االستثمارية
ملـ ـجـ ـم ــوع ــة «بـ ـ ـي ـ ــت الـ ـتـ ـم ــوي ــل
الـكــويـتــي» )ب ـي ـتــك( فــي تنفيذ
خ ـط ـط ـهــا اإلس ـتــرات ـي ـج ـيــة في
أسـ ـ ـ ـ ــواق رأس امل ـ ـ ـ ــال ألدوات
الدين ،وأن تكون العبًا رئيسيًا
وم ــزودًا مهمًا فــي املنطقة في
ظ ــل م ــا يـشـهــده اق ـت ـصــاد دول
م ـج ـل ــس ال ـ ـت ـ ـعـ ــاون ،وال ـع ــدي ــد
م ــن دول ال ـش ــرق األوس ـ ــط من
إعــادة هيكلة ،مع اتجاه كبير
لـ ــدى ال ـح ـك ــوم ــات وال ـش ــرك ــات
والـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــوك العـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد ادوات
ت ـمــويــل م ــن م ـص ــادر مـتـعــددة
للحد من املخاطر واالستفادة
من املزايا.
وتـ ــوفـ ــر الـ ـش ــرك ــة م ـن ـظــومــة
متنوعة من منتجات التمويل
املـتـطــورة ،فيما تشير األرق ــام
إل ـ ــى نـ ـش ــاط ك ـب ـيــر فـ ــي م ـجــال
االقـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراض ع ـ ـبـ ــر ال ـ ـص ـ ـكـ ــوك
وأدوات الـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــن األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى،
بـحـيــث ب ـلــغ م ـج ـمــوع األم ـ ــوال
الـتــي اقترضتها دول مجلس
التعاون منذ بداية العام حتى
نهاية نوفمبر نحو  80مليار
دوالر ،مــا يعني تــوفــر فرصة
ك ـب ـي ــرة ل ــاس ـت ـث ـم ــار فـ ــي ه ــذا
املجال.
ونـجـحــت «بـيـتــك كــابـيـتــال»
فـ ـ ــي ق ـ ـ ـيـ ـ ــادة عـ ـمـ ـلـ ـي ــة ت ــرت ـي ــب
إصــداري صكوك بقيمة مليار
دوالر لـشــركـتــني خليجيتني،
كمدير إصــدار صكوك لكل من
الشركة العربية لاستثمارات
الـبـتــرولـيــة )اب ـي ـكــورب( إحــدى
شركات منظمة الدول العربية
املـ ـ ـص ـ ــدرة لـ ـلـ ـبـ ـت ــرول ،وش ــرك ــة
كـهــربــاء «م ـ ــزون» وه ــي شركة
عمانية مملوكة بـصــورة غير
مـبــاشــرة إل ــى حـكــومــة سلطنة
عمان ،في تأكيد جديد لريادة
م ـج ـم ــوع ــة «بـ ـيـ ـت ــك» ودوره ـ ـ ــا
امل ـ ـحـ ــوري ف ــي ت ــرس ـي ــخ مـنـتــج
الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوك ،كـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــدر م ـه ــم
للتمويل ســواء للحكومات أو
الشركات.

وبـ ـ ـلـ ـ ـغ ـ ــت ص ـ ـف ـ ـقـ ــة ص ـ ـكـ ــوك
«أبيكورب»  500مليون دوالر،
وه ــي صـكــوك وكــالــة مــدتـهــا 5
س ـنــوات تــم تصنيفها «»Aa3
مـ ـ ــن ق ـ ـبـ ــل وكـ ـ ــالـ ـ ــة «م ـ ـ ــودي ـ ـ ــز»،
بحيث تجاوزت قيمة الدفاتر
أثناء االكتتاب مبلغ  3.5مليار
دوالر ب ـط ـل ـبــات إج ـمــال ـيــة من
قبل  215مستثمرًا مــن جهات
مختلفة تم توزيعها جغرافيًا،
من دول الشرق األوسط  41في
املئة ،ودول آسيا  24في املئة،
ودول أوروب ــا  34في املئة ،و1
فــي املـئــة مــن قـبــل مستثمرين
أمـ ـي ــركـ ـي ــني خـ ـ ـ ــارج ال ـ ــوالي ـ ــات
املتحدة.
وجاء هذا اإلصدار كجزء من
بــرنــامــج «أب ـي ـك ــورب» إلص ــدار
ص ـ ـكـ ــوك ال ـ ـبـ ــالـ ــغ  3مـ ـلـ ـي ــارات
دوالر ،ال ــذي تــم تــأسـيـســه في
ع ـ ــام  ،2015وق ـ ــد ت ـم ــت إدارة
عـ ـمـ ـلـ ـي ــة تـ ـسـ ـعـ ـي ــر االك ـ ـت ـ ـتـ ــاب
بـ ـ ـص ـ ــورة جـ ـ ـي ـ ــدة ،بـ ـحـ ـي ــث تــم
تـحــديــد الـسـعــر االس ـتــرشــادي
لإلصدار في نطاق  125نقطة
أس ـ ـ ــاس فـ ـ ــوق م ـت ــوس ــط سـعــر
امل ـب ــادل ــة ،لـيـتــم تـعــديـلــه الحـقــًا
إلــى  110نقاط أســاس ،قبل أن
يتم خفضه مرة أخرى ليستقر
السعر النهائي لإلصدار عند
 100نقطة فقط ،مضافًا إليها
متوسط سعر املـبــادلــة بعائد
إجمالي  3.141في املئة.
وتـ ـ ــم إدراج الـ ـصـ ـك ــوك فــي
سوقي أيرلندا وناسداك دبي
لـ ـ ــأوراق امل ــال ـي ــة ،وق ــد ت ـعــاون
«ب ـي ـت ــك ك ــابـ ـيـ ـت ــال» مـ ــع ب ـنــوك
دولية وإقليمية أخــرى إلتمام
نجاح هذا اإلصدار.
أم ـ ــا صـ ـك ــوك «م ـ ـ ـ ــزون» فـقــد
ب ـل ـغ ــت ق ـي ـم ـت ـهــا  500م ـل ـيــون
دوالر ملــدة  10سـنــوات ،بحيث
تم إصدارها باستخدام هيكلة
صكوك إجارة.
وي ـ ـعـ ــد هـ ـ ــذا اإلص ـ ـ ـ ـ ــدار أول
إص ــدار صـكــوك على املستوى
الــدولــي لشركة عمانية ،وهو
مـطــابــق لـلـقــاعــدة « »144Aمن

مجموعة «بيتك» تؤكد
ريادتها ودورها املحوري
في ترسيخ منتج الصكوك
ق ــواع ــد لـجـنــة األوراق املــالـيــة
والـ ـ ـ ـب ـ ـ ــورص ـ ـ ــات األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة،
واسـتـقـطــب اإلص ـ ــدار شريحة
ك ـب ـي ــرة مـ ــن امل ـس ـت ـث ـم ــري ــن فــي
ال ــوالي ــات املـتـحــدة األمـيــركـيــة،
وال ـص ـك ــوك ت ــم تـصـنـيـفـهــا من
قـ ـب ــل م ـ ــودي ـ ــز « ،»Baa2وت ــم
إدراجـ ـ ـه ـ ــا فـ ــي س ـ ــوق اي ــرل ـن ــدا
لـ ـ ـ ــأوراق امل ــالـ ـي ــة .وبـ ـ ــدأ ط ــرح
ال ـ ـص ـ ـكـ ــوك ل ــاكـ ـتـ ـت ــاب بـسـعــر
متوسط إلــى الحد األعلى في
مـ ـج ــال  5فـ ــي املـ ـئ ــة ع ـن ــد فـتــح
دفــاتــر االك ـت ـتــاب ،وت ــم تسعير
الـصـكــوك عـنــد إغ ــاق الــدفــاتــر
عـنــد م ـعــدل مـمـتــاز بـعــائــد 5.2
في املئة.
وجـ ـ ـ ـ ـ ــاء هـ ـ ـ ـ ــذا االنـ ـ ـخـ ـ ـف ـ ــاض
ال ـك ـب ـي ــر فـ ــي ت ـح ــدي ــد ال ـس ـع ــر،
بـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــب اإلدارة الـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــدة
ل ــاك ـت ـت ــاب واإلقـ ـ ـب ـ ــال ال ـك ـب ـيــر
م ــن قـبــل املـسـتـثـمــريــن ،بحيث
ً
ح ـق ــق االصـ ـ ـ ــدار إق ـ ـبـ ــاال كـبـيـرًا
وم ـ ـ ـل ـ ـ ـحـ ـ ــوظـ ـ ــًا فـ ـ ـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ـ ــواق
العاملية ،أدى إلى تجاوز قيمة
الــدفــاتــر خ ــال فـتــرة االكـتـتــاب
م ـب ـلــغ  5مـ ـلـ ـي ــارات دوالر ،أي
مــا يـعــادل  10أضـعــاف القيمة
املطلوبة لإلصدار.
وت ـ ـعـ ــاونـ ــت شـ ــركـ ــة «ب ـي ـت ــك
ك ــابـ ـيـ ـت ــال» مـ ــع بـ ـن ــوك أخـ ــرى
إلدارة االص ــدار الـنــاجــح الــذي
اس ـت ـق ـط ــب ش ــري ـح ــة م ـت ـنــوعــة
ت ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــاوزت  240مـ ـسـ ـتـ ـثـ ـمـ ـرًا
م ـ ــن م ـ ــدي ـ ــري أصـ ـ ـ ــول وبـ ـن ــوك
ومـ ـح ــاف ــظ سـ ـي ــادي ــة ب ـت ــوزي ــع
جـ ـغ ــراف ــي كـ ـبـ ـي ــر ،مـ ــن الـ ـش ــرق
األوسـ ـ ـ ــط  47فـ ــي امل ـ ـئـ ــة ،وم ــن

أوروب ـ ـ ـ ـ ــا  23ف ـ ــي املـ ـ ـئ ـ ــة ،وم ــن
دول آس ـيــا  17ف ــي امل ـئ ــة ،ومــن
الواليات املتحدة األميركية 13
في املئة.
كـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ش ـ ـ ـ ـ ــارك ـ ـ ـ ـ ــت «بـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــك
كابيتال» منذ بداية العام في
إدارة وتــرت ـيــب مـجـمــوعــة من
الصكوك للعديد من الشركات
والحكومات في املنطقة وحول
الـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ،ت ـ ـ ـجـ ـ ــاوزت ق ـي ـم ـت ـهــا
اإلجمالية أكثر من  4مليارات
دوالر ،وب ـ ـق ـ ـي ـ ـمـ ــة إجـ ـم ــالـ ـي ــة
لطلبات اكـتـتــاب ت ـجــاوزت 18
مليار دوالر.
وت ـ ــؤك ـ ــد الـ ـصـ ـفـ ـقـ ـت ــان م ــدى
تـ ـ ــوجـ ـ ــه ال ـ ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات امل ـح ـل ـي ــة
والخليجية والعاملية ،إلصدار
ص ـكــوك تـلـبـيــة الحـتـيــاجــاتـهــا
الـتـمــويـلـيــة ،كـمــا عـبــر اإلق ـبــال
ال ـك ـب ـيــر م ــن امل ـس ـت ـث ـمــريــن مــن
مـ ـن ــاط ــق ع ـ ــدي ـ ــدة ف ـ ــي ال ـع ــال ــم
ع ـلــى ال ـث ـقــة ال ـت ــي تـتـمـتــع بها
الـشــركــات الخليجية الكبرى،
وم ــا أصـبـحــت عـلـيــه الـصـكــوك
كـ ـمـ ـنـ ـت ــج تـ ـم ــويـ ـل ــي م ـ ـهـ ــم فــي
األســواق باإلضافة الى القدرة
التنظيمية والتسويقية التي
تـ ـتـ ـمـ ـت ــع ب ـ ـهـ ــا ش ـ ــرك ـ ــة «ب ـي ـت ــك
ك ـ ــابـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــال» عـ ـ ـل ـ ــى الـ ـصـ ـعـ ـي ــد
اإلقليمي والعاملي.
وي ـع ـك ــس اإلقـ ـ ـب ـ ــال ال ـخ ـب ــرة
املـتـمـيــزة وال ـت ـجــارب الـعــديــدة
الـ ـ ـت ـ ــي خ ــاضـ ـتـ ـه ــا م ـج ـم ــوع ــة
«ب ـ ـي ـ ـتـ ــك» ،فـ ــي مـ ـج ــال إصـ ـ ــدار
وتــرتـيــب وتـســويــق الـصـكــوك،
والتي استحقت عليها العديد
مـ ـ ــن الـ ـ ـج ـ ــوائ ـ ــز ال ـ ـعـ ــامل ـ ـيـ ــة فــي
ال ـس ـن ــوات األخ ـ ـيـ ــرة ،بــاعـتـبــار
البنك من أكبر منفذي إصــدار
ال ـص ـكــوك ف ــي املـنـطـقــة وح ــول
العالم.
ون ـجــح الـبـنــك فــي املـشــاركــة
فـ ـ ــي ق ـ ـ ـيـ ـ ــادة تـ ــرت ـ ـيـ ــب إصـ ـ ـ ــدار
صـ ـك ــوك سـ ـي ــادي ــة ل ـح ـكــومــات
هونغ كونغ وجـنــوب أفريقيا
والـشــارقــة وتــركـيــا ،باإلضافة
إلى العديد من البنوك املحلية
واإلقليمية والشركات العاملية.

