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3 ماليني دينار أرباح »السور للوقود« في 9 أشهراالقتصادية
أظهرت البيانات املالية لشركة السور لتسويق الوقود ارتفاع أرباح الربع الثالث من العام احلالي 
بنسبة 15.6% على أساس سنوي. وبحسب نتائج الشركة على موقع البورصة امس، بلغت أرباح 
الفترة 683 ألف دينار، مقابل أرباح بنحو 591 ألف دينار للربع الثالث من 2017.
وبلغت أرباح الشركة في التسعة أشهر األولى من العام احلالي 3.09 ماليني دينار، مقابل أرباح 
بقيمة 2.97 مليون دينار للفترة املماثلة بالعام املاضي، بارتفاع نسبته 4%. وقالت الشركة في 
البيان إن ارتفاع أرباح الفترة يعود إلى الزيادة في اإليرادات التشغيلية.
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تعديل قواعد تمويل األفراد أصبح حاجة ملحّة لتتماشى مع نمو الرواتب وزيادة األسعار

قرارات مدروسة لـ »املركزي« تدعم االقتصاد وتلبي حاجة العمالء

طارق عرابي

ال يخفى على أحد ان هناك ركودا 
بقطاعات اقتصادية متعددة باالقتصاد 
الكويتي حتتــاج إلى قرارات جريئة 
تعودنــا أن يتصدى لها بنك الكويت 
املركزي دون تردد من خالل تسخير 
جميع أدوات السياسة النقدية للحفاظ 
على النمــو االقتصادي بالتزامن مع 
ضمان معــدالت مســتقرة للتضخم 
واحلفــاظ علــى تنافســية الدينــار 
مقابل العمالت األجنبية لتأتي قرارات 
تعديل قواعد وأســس منــح البنوك 
وشركات االستثمار والتمويل للقروض 
االستهالكية واملقسطة لترفع سقف 
توقعات النشــاط االقتصادي بكافة 

القطاعات خالل الفترة املقبلة.
وقال نائب محافــظ بنك الكويت 
املركزي يوسف العبيد، أن »املركزي« 
يولــي اهتماما كبيــرا بأمر القروض 
باعتبارها محورا أساسيا في االستقرار 
النقــدي واملالــي، فضال عــن أن لها 
ارتباطا مباشرا بشريحة واسعة من 
املواطنــني واملقيمني. وأشــار العبيد 
خالل املؤمتر الصحافــي الذي عقده 
»املركزي« صبــاح أمس لالعالن عن 
مجموعة من التعديــالت اجلوهرية 
الصادرة بشــأن قواعد وأسس منح 
البنوك وشركات االستثمار والتمويل 
للقروض االستهالكية واملقسطة، أشار 
إلــى أن هذه التعديــالت جاءت وفقا 
حلركة املؤشرات األساسية لالقتصاد 
الكويتــي، ومؤشــرات أداء القطــاع 
املصرفي ومجموعة من العوامل ذات 
الصلة بهذه القروض واستخداماتها.

ولفت إلى أن هذه التعليمات والتي 
جاءت بعد دراسة متأنية ودقيقة، إمنا 
تهدف إلى تنظيم منح البنوك وشركات 
التمويــل لهذا النوع من التمويل مبا 
يسد احلاجات الفعلية للعمالء، واحلد 
من االستخدام املفرط لهذا التمويل دون 
وجود حاجة ضرورية لدى العميل، 
مضيفا القول: »لســنا أوصياء على 
العمالء وهدفنا حمايتهم، بينما قرار 
االقتراض من عدمه متروك للعمالء«.
وأشار إلى أن هذه التعليمات تقع 

على عاتــق اجلهة املانحــة وتدفعها 
للتحقق من استيفاء الشروط املقررة 
ودراســة الوضع االئتماني للعميل، 
والوقوف على الغرض من التمويل، 

وتقدمي املشورة املالية للعمالء.

نمو السكان والتضخم والرواتب
ولفــت العبيد إلــى أن من ضمن 
املتغيــرات التــي مت أخذها باالعتبار 
تغيــرات معــدالت النمــو الســكاني 
وارتفــاع التضخم وارتفاع أســعار 
السلع ومســتويات األجور منذ عام 
٢٠٠4، مبينا أن البنك استعان بإحدى 
اجلهات االستشارية العاملية لدراسة 

األمر برمته.
وأوضح أن الدراســة شملت عمل 
مقارنة مــع بعض الدول األخرى في 
املنطقــة، إذ خلصت فــي النهاية إلى 

ضــرورة ادخال التعديــالت في ذلك 
الشــأن آخذين في االعتبار أن يكون 
هناك حاجة فعلية لالقتراض وتعزيز 
ثقافــة االدخــار، واحلد مــن النزعة 
االســتهالكية. وأشــار إلــى أن البنك 
املركزي أبقى على نسبة االستقطاع كما 
هي للموظفني بنسبة 4٠%، واملتقاعدين 
بنسبة 3٠%، مبعنى أنه لن تكون هناك 
استفادة للكل من التعليمات اجلديدة.

واكد أن »املركزي« كان سباقا دائما 
فــي عملية اصــدار التعليمــات التي 
حتاكي الواقع واملتغيرات فيما حتذو 
البنــوك املركزية في الــدول األخرى 
حذوه وتستقي بعض التعليمات منه.

زيادة األسعار
في الوقت نفسه أكد العبيد على أن 
»املركزي« أخذ بعني االعتبار إمكانية 

حدوث زيادة في األسعار عقب دخول 
التعليمات اجلديدة حيز التنفيذ، لذلك 
قام محافظ البنك املركزي مبخاطبة 
وزارة التجارة والصناعة لكي تعمل 
على مراقبة االسعار، كاشفا عن حملة 
توعوية ســيقوم بهــا البنك بصورة 
ســريعة، وأخرى بداية ٢٠١9 لتنوير 

العمالء وتوضيح الصورة لهم.

مستشار عالمي
مــن جانبه، قال املديــر التنفيذي 
لقطــاع الرقابــة فــي بنــك الكويــت 
املركزي وليد العوضي، إن الدراســة 
التي أعدها املستشــار العاملي بينت 
أن عــدد املقترضني في الكويت يبلغ 
739.45 ألف مقترض منهم 4٢9 ألف 
مواطنا ومواطنة والباقي من الوافدين 
الذين ميثلــون 4٢% من اجمالي عدد 

املقترضني وميثل اجمالي املقترضني 
ما نســبته 9٠% من القــوى العاملة 

دون 5٠ عاما.
وأشــار إلــى أن متوســط الراتب 
الشهري للمقترضني يبلغ ١١٠٠ دينار، 
فيما يبلغ متوسط القرض االستهالكي 
36٠٠ دينار، فيما يبلغ متوسط القرض 
االسكاني ٢3 ألف دينار، وأن متوسط 
تكلفة االقتراص وهي نسبة القسط 

الشهري إلى صافي الراتب ٢7%.
وأشــار إلــى أن محفظة القروض 
شهدت معدل منو مركب بلغ ١4% منذ 
عام ٢٠٠٠ وحتى ٢٠١7 لتقفز من مليار 
إلى ١٢ مليار دينار، الفتا إلى ان معدل 
النمو خالل الفترة من ٢٠٠٠ حتى ٢٠٠٨ 
بلغت نحو ١٨%، بينما كان معدل النمو 
خالل الفترة من ٢٠٠9 إلى ٢٠١7 ١١%.
وأشــار العوضي إلى أن الرواتب 
منــت بنســبة ١٢% بني عامــي ٢٠٠4 
و٢٠١7 فيما ارتفعت معدالت التضخم 
التراكمية بنسبة مركبة بلغت %67، 
فما كان يبلغ تكلفته ١5 ألف دينار في 
٢٠٠4 أصبحت تكلفته ٢5 ألفا في ٢٠١7.
وأشــار العوضي إلى أن الدراسة 
تضمنت فحص التعليمــات القائمة 
وتطورهــا خــالل األعــوام املاضية، 
العامليــة  التجــارب  إلــى  والنظــر 
ومضاهاتها، ودراسة مقترحات البنوك 
الكويتية واحتياجات العمالء، ودراسة 
تطور أرصدة القروض في ميزانيات 
البنوك وأثرها على االقتصاد الكلي.

ونوه إلى أن الهدف من التعليمات 
هو تنظيــم منح التمويــل مبا يلبي 
احلاجة الفعليــة للعمالء، من خالل 
وتلبيــة  البنــوك  اســتمرار منــو 
االحتياجات التمويلية للعمالء، ودعم 
االستقرار املالي واالقتصاد الكلي واحلد 
من االستخدام املفرط لهذه التعليمات، 
في غير الهدف احملدد له. واشار إلى 
أن التعليمات أكدت على ضرورة قيام 
اجلهة املانحة بدراسة الوضع املالي 
واالئتمانــي للعميــل والوقوف على 
الغــرض مــن القرض ومــدى حاجة 
العميل له، وتقدمي املشورة والنصح 
للعمالء حول احتياجاتهم والتزاماتهم، 
وايصاح مخاطر الزيادة في االلتزامات.

عصام الصقر وعادل املاجد وعبداهلل السميط وإلهام محفوظ وشاهني الغامن وانطوان ضاهر ورائد جواد بوخمسني في مقدمة احلضور اثناء املؤمتر

)زين عالم وقاسم باشا( يوسف العبيد ووليد العوضي 

 لسنا أوصياء على العمالء.. هدفنا حمايتهم وقرار 
االقتراض من عدمه متروك لهم

 خاطبنا »التجارة« ملراقبة األسعار الفترة املقبلة 
والقيام بحملة توعوية ملراقبة ارتفاع األسعار

 البنوك مسؤولة عن دراسة الوضع االئتماني 
للعميل والغرض من التمويل وتقدمي املشورة

 »املركزي« يولي اهتمامًا كبيرًا بالقروض كمحور 
أساس في االستقرار النقدي واملالي

 قرارات »املركزي« تساعد على تعزيز ثقافة االدخار 
واحلّد من النزعة االستهالكية

 740 ألف مقترض.. 42% منهم من الوافدين
 27% متوسط األقساط الشهرية املقتطعة من 

رواتب املقترضني أقل من احلد األقصى البالغ %40
 التضخم زاد 67% في 13 عامًا.. فما كانت تكلفته 

15 ألف دينار في 2004 أصبحت اآلن 25 ألفًا
 12% معدل منو الرواتب منذ 2004.. أقل من ربع 

زيادة األسعار خالل الفترة نفسها
 90% من القوى العاملة دون 50 عامًا.. اقترضوا 

  القرض االستهالكي أصبح متعدد األغراض
ولم تعد هناك ضرورة لـ »الفواتير«

العوضي:العبيد: 

باي باي للفواتير.. العميل حر 
في إنفاق قيمة القرض

تعديل القرض للعمالء املنتظمني فقط 
بالفائدة احلالية وإلغاء العقد القدمي

إعادة اجلدولة للمتعثرين في السداد 
ألسباب مقبولة وفي أضيق احلدود

باالشارة الى اجلانب اخلاص بالغاء الفواتير على القروض االستهالكية 
وقصرها على القروض اإلسكانية فقط. أكد العوضي على أن القرض 
االســتهالكي أصبح متعدد االغراض لتمويل االحتياجات الشخصية 
االستهالكية ولم يعد هناك ضرورة للمستندات الدالة على االستخدام، 
فيما حدد غرض القرض االسكاني بشكل واضح بترميم أو بناء أو شراء 

سكن خاص، والبد من توافر مستنداته الالزمة.
وشهدت السنوات املاضية انتشار ظاهرة تزوير الفواتير لتقدميها 
إلى البنوك في حالة احلصول على قرض استهالكي في فترة أقصاها 
عام من احلصول على القرض وفي حالة عدم تقدمي تلك الفواتير التي 
تظهر نواحي انفــاق قيمة القرض يتم منع العميل من احلصول على 
قروض جديدة من البنوك الكويتية وهو ما اثر بشكل كبير على منو 
االئتمــان خالل تلك الفترة. ومع تعدد االســتخدامات واوجه االنفاق 

للقروض االستهالكية أصبح األمر اكثر صعوبة من قبل.

أوضح بنك الكويت املركزي الضوابط والشروط الالزمة لتعديل شروط 
التعاقد وإعادة ترتيب قرض جديد، حيث حددها للقرض االستهالكي بان 
اعادة ترتيب التمويل يحق للعميل املنتظم في سداد ما ال يقل عن 30% من 
عدد االقساط احملددة للقرض، على ان يكون احلد االقصى لفترة السداد 
5 سنوات من تاريخ منح القرض اجلديد. وأوضح »املركزي« انه سيتم 
تطبيق سعر الفائدة الساري وقت التعاقد اجلديد، حيث سيمنح القرض 
اجلديد مبوجب عقد جديد ويلغى العقد القدمي، فيما سيتم احتساب احلد 
االقصى لقيمة القرض واالقساط وفقا لألوضاع املالية للعميل وقت التعاقد 
اجلديد. وبذلك يستفيد العميل من تعديل راتبه او انخفاض سعر اخلصم 
او تثبيته مقارنة برفع الفائدة على العمالت الرئيسية مثل الدوالر. أما فيما 
يخص القرض االسكاني، الذي مينح للمواطنني الكويتيني فقط لبناء او 
جتديد املنزل، فينطبق عليه الشروط السابقة، ولكن احلد االقصى لفترة 

سداده تكون 15 عاما من تاريخ منح القرض اجلديد.

أوضح بنك الكويت املركزي انه في حال تعثر العميل في سداد قرضه، 
فيمكنه اعادة جدولته وفقا لضوابط تتمثل فيما يلي:

٭ يجب ان تكون عملية اجلدولة في اضيق احلدود، بهدف احلفاظ على 
حقوق اجلهة املانحة، وان تكون السباب مقنعة كتعثر العميل بالفعل عن 

السداد بشكل ال يجدي معه اتخاذ االجراءات القانونية.
٭ اال يترتب على عملية اعادة اجلدولة تقدمي اي قرض جديد للعميل 

بخالف القروض املمنوحة له املراد جدولتها.
٭ بالنسبة للقروض االستهالكية يراعى اال تزيد مدة السداد لدى اعادة 
اجلدولة على سنة، بخالف فترة السداد احملددة اساسا للقرض البالغة 

كحد أقصى 5 سنوات.
٭ بالنسبة للقروض االسكانية يراعى اال تزيد مدة السداد لدى اعادة 

اجلدولة على 3 سنوات.
٭ ان تقوم اجلهة املانحة بإعداد سجل احصائي تثبت فيه حاالت اعادة 
اجلدولة، بحسب تاريخ اعادة اجلدولة، ويراعى ابالغ شركة )CI-Net( بذلك.
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