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االقتصادية

س���يقدم املدير العام إليكيا الكويت عادل الش���مالي 
في مؤمت���ر صحافي يعقده االربع���اء املقبل حملة عامة 
وشاملة حول ابرز مؤشرات ايكيا الكويت فيما سيقوم 
مدير املعرض اميل الش���عار بالقاء الضوء على كتالوج 
املعرض لعام 2010 وعقب ذلك سيتم اصطحاب االعالميني 
في جولة تش���مل ارجاء املعرض للتعرف على منتجات 

وتصاميم ايكيا اجلديدة.

الشمالي يستعرض أبرز مؤشرات إيكيا الكويت

صرافون لـ »األنباء«: مواسم العيد والعمرة والتبكير في صرف الرواتب بالقطاع الحكومي أّثرت إيجابًا على حجم التحويالت

10٪ تراجع في تحويالت الوافدين في ظل تداعيات األزمة المالية
عاطف رمضان

سوق الصيرفة بالكويت ش�هد اقباال كبيرا خالل االس�بوع االخير من شهر 
رمضان املبارك، وقد بلغ االنتعاش ذروت�ه بحجم التحويالت من قبل العمالة 
األجنبية يومي »األربعاء واخلميس« قبيل عيد الفطر املبارك، والدوالر والريال 
الس�عودي والعمالت املصرية والس�ورية والهندية، كانت في مقدمة القائمة 

مقارنة بالعمالت االخرى.
»األنباء« رصدت سوق الصيرفة قبيل عيد الفطر املبارك حيث اكد عدد من 

مسؤولي شركات الصيرفة في لقاءات متفرقة ان صرف رواتب موظفي القطاع 
احلكومي قبل إجازة عيد الفطر املبارك من االمور التي أنعشت سوق الصيرفة 

الى جانب موسم العمرة.
ومن جهة أخرى كش�ف البعض ان اداء س�وق الصيرفة خالل شهر رمضان 
تراجع بنسبة 25٪ تقريبا مقارنة بشهر رمضان من العام املاضي، مرجعني ذلك 
الى تداعيات األزمة املالية العاملية وتأثيرها على سوق الصيرفة كباقي القطاعات 

االخرى التي نالها نصيب من هذا التأثير بشكل متفاوت.

وتوقع البعض تأثر سوق الصيرفة احمللي جراء األزمة املالية هذا العام انخفاضا 
بنسبة 10٪ تقريبا مقارنة بالعام املاضي.

ولفت البعض الى ان الدوالر االميركي اليزال سيد العمالت في العالم رغم 
التغيرات الطفيفة في سعره التي تتم عليه مقارنة بالتغيرات الكبيرة التي حتدث 

في اسعار االسترليني واليورو.
واشار البعض الى انه خالل االزمات يتزايد حجم التحويالت من قبل العمالة 

األجنبية.

ولف�ت البعض ال�ى ان األزمة املالية ل�م تؤثر على التعام�الت الضرورية 
والالزمة.

وبني البعض ان س�وق الصيرفة خالل ش�هر رمضان املبارك تأثر هذا العام 
سلبا بسبب انتش�ار وباء انفلونزا اخلنازير خاصة بعد عزوف كثير من املسلمني 
عن الذهاب الى اململكة العربي���ة الس�عودي���ة ألداء فريض���ة احلج 

او العم��رة.
وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، أكد رئيس مجلس 
إدارة شركة املوسى للصيرفة 
علي املوس����ى انه من املالحظ 
خالل فترة االعياد تزايد كمية 
التحويالت للعمالة االجنبية 
في الكويت مقارنة بباقي فترات 
الدوالر  الى ان  السنة، مشيرا 
تصدر العم����الت خالل الفترة 
االخيرة من شهر رمضان املبارك 
يليه العملة املصرية ثم العملة 

السورية.
الريال  ان  واضاف املوسى 
اقباال  السعودي ش����هد ايضا 

نتيجة موسم العمرات.
الذروة  وق����ال إن فت����رات 
بالنسبة لش����ركات الصيرفة 
عادة تكون وقت نزول رواتب 
املوظفني وه����و ما واكب على 
س����بيل املثال ن����زول رواتب 
موظف����ي القط����اع احلكومي، 
مشيرا الى ان القطاع اخلاص 
عادة تنزل رواتب موظفيه في 

نهاية كل شهر.
واش����ار املوس����ى ال����ى ان 
الهندية شهدت ايضا  الروبية 
اقباال خ����الل فترة قبيل العيد 
خاصة ان العمالة الهندية من 
العمالة الكبيرة في الكويت من 
حيث االعداد كما ان العمل����ة 
الفلبيني����ة ش����ه���دت ايض���ا 
اقب���اال بنهاية شهر رمض���ان 

املب��ارك.
واوضح ان الدوالر له مكانته 
بني العم����الت االخرى نتيجة 

االقبال املتزايد عليه.
وب����نينّ املوس����ى ان األزمة 
العاملية خلفت وراءها  املالية 
تأثيرا على س����وق الصيرفة 
في الكويت، مشيرا الى ان هذا 
القطاع كغي����ره من القطاعات 
األخرى املتأثرة باألزمة اال ان 
هناك تفاوتا ف����ي التأثير بني 

ه���ذه القطاع���ات.

القطاع الحكومي

من جانبه اف����اد مدير عام 
ش����ركة اعتمادك����و للصيرفة 
احدى شركات البشر والكاظمي 
عبدالرحم����ن احمد بان نزول 
القطاع  رواتب املوظف����ني في 
احلكومي قبل اجازة عيد الفطر 
املبارك اثر ايجابا على انتعاش 
س����وق الصيرفة بالكوي����ت 
خاص����ة يوم����ي األربع��������اء 
واخلميس من نهاي����ة األسب��وع 

املاض��ي.
وأض����اف احم����د ان األزمة 
االقتصادية ألقت بظاللها على 
سوق الصيرفة هذا العام، مشيرا 
الى ان النزول في اداء او حركة 
الس����وق في شهر رمضان من 
العام احلالي تتراوح نسبته بني 
20 و25% مقارنة بشهر رمضان 

من العام املاضي.
مرجعا ذلك ايضا الى وباء 
انفلونزا اخلنازي����ر الذي اثر 
بدوره سلبيا على اداء العمرات 
والذه����اب الى اململكة العربية 
اعداد  الس����عودية حيث قلت 
العام بس����بب  املعتمرين هذا 
ذلك الوباء الذي انتشر بشكل 
الفت لألنظار في كثير من دول 

العالم.
وتوقع احمد تأثر الس����وق 
احمللي »سوق الصيرفة« هذا 
العام جراء األزمة املالية العاملية 
مقارنة بالعام املاضي بنسبة 

10% انخفاضا.
وأشار احمد الى ان الريال 
الس����عودي واجلنيه املصري 
وال����دوالر األميركي تصدرت 
العم����الت األخ����رى من حيث 
االقبال عليها قبيل اجازة عيد 

الفطر املبارك.
وق����ال ان ال����دوالر اليزال 
د العمالت في العالم سواء  سينّ
في الفت����رة احلالية او الفترة 
املالية  املقبلة »بع������د األزمة 
العاملي���ة«، مرجعا ذلك الى ان 
التغير في سعر ص���رف الدوالر 
طفيف مقارنة باالسترليني او 
اليورو مم����ا أدى الى وجود 
اقبال كبير عل����ى هذه العملة 
االميركية في مختلف مناطق 

او دول العالم.
ولفت الى ان هناك تخوفا من 
التغيرات او التقلبات احلاصلة 
في »االس����ترليني واليورو« 

مقارنة بالدوالر.

القلق النفسي

اما املدير املالي بشركة عمان 
للصيرفة عماد بالن فقد افاد بأن 
التحويالت خالل الفترة األخيرة 
من شهر رمضان املبارك »قبيل 
انتعاشا كبيرا  العيد« شهدت 
خاصة بالنسبة لعمالة الدول 
اإلسالمية والعربية، مشيرا الى 
ان حركة او حجم التحويالت 
يتزايد بش����كل ملحوظ خالل 

فترات األعياد.
التحويالت  كما ان حج����م 
يتزاي����د خالل ش����هر رمضان 
املبارك مقارنة بالشهور األخرى 

من السنة.
وق����ال ان فترة ال����� 10 أيام 
األخيرة من ش����هر رمض���ان 
كان هن����اك اقب���ال ملح���وظ 
عل����ى ش����ركات الصيرفة من 
قبل العمال����ة األجنبي����ة في 

الكوي��ت.
الري����ال  ان  ال����ى  وأش����ار 
اقب����اال  الس����عودي يش����هد 
متزايدا في فترة احلج مقارنة 
بالعمرات نظرا لكثرة احلجاج 
وانه يعتبر موسم���ا رئيسيا 
العربي���ة  بالنس����بة للمملكة 

السعودي���ة.
ولفت بالن الى ان التحويالت 
تتزايد خالل فت����رة األزمات، 

مؤك����دا ان هن����اك العديد من 
الوافدين كانوا حريصني على 
حتويل اموالهم لبالدهم خالل 
االزمة املالية العاملية، مرجعا 
ذلك الى عامل نفسي بالنسبة 

لهم.
وزاد قائال: مما الش����ك فيه 

ان القلق النفس����ي يؤدي الى 
زيادة التحويالت خالل األزمات 
حي���ث يشع���ر الواف���د ب����ان 
شراء عقار على سبيل املث����ال 
في بل�������ده أكثر أمان����ا م���ن 
وج����ود ه����ذه األم���وال في 

البن���وك.

التعامالت الضرورية
في رأي مخالف اكد احد مس���ؤولي احدى ش���ركات 
الصيرفة ان االزمة املالي���ة العاملية لم تؤثر على حجم 
التحويالت السيما ان الناس »البد ان يرسلوا الهاليهم 
او عوائلهم« امواال قبل االعياد، مرجعا ذلك الى انه امر 
ضروري. وقال ان هناك امورا ضرورية ومتطلبات البد 
منها س���واء كانت هناك »ازمة مالي���ة ام ال« مثل املأكل 

واملشرب وامللبس.
واضاف ان االزمة املالية قد تؤثر س���لبا على شراء 
االشياء غير الضرورية التي ميكن لالنسان االستغناء 

عنها.
وعلى صعيد متصل ذكر مسؤول مكتب صيرفة آخر 
ان االزم���ة قد تؤثر على كمي���ة التحويالت وليس عدد 
املتعاملني مشيرا الى ان اعداد العمالة التي تتوافد على 
الش���ركة الرسال مبالغ مالية ألسرها لم تقل ولكن رمبا 
لت مبعنى ان من كان  تكون االموال املرس���لة هي التي قنّ
يرسل 300 دينار ألسرته من املمكن ان يرسل 200 دينار 

»على سبيل املثال«.

عماد بالنعبدالرحمن أحمدعلي املوسى

عادل الشمالي

سوق الصرافة يتأثر سلبا باألزمة


