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اقتصـادالثالثاء ٧ يوليو ٢٠٢٠

٣٤١ مليون دينار األثر املالي املترتب على تأجيل ٩ بنوك لقروض العمالء

من مشاريع خطة التنمية 
احلالية متأخرة!

كشفت البنوك الكويتية أمس، في إفصاحات 
متفرقة على موقع البورصة، عن حجم األثر املالي 
املترتب على خسائر معاجلة تأجيل أقساط القروض 
االستهالكية واإلسكانية وأقساط البطاقات االئتمانية 
لكل العمالء ملدة ٦ أشهر، حيث جاء إجمالي اآلثار 
املترتبة للبنوك مجتمعة بقيمة ٣٤١ مليون دينار، 
وذلك بعد إعالن ٩ بنوك عن األثر املالي املترتب 

عليها من تأجيل األقساط.
وأوضحت البنوك في إفصاحاتها، أن هذا األثر 
املالي ســيؤدي الى انخفاض بند األرباح املرحلة 
ضمن بنود حقوق امللكية بهذه املبالغ خالل الربع 
الثاني من العام احلالي، مع إمكانية تأثير القاعدة 
الرأسمالية وفق تعليمات (بازل ٣)، خالل مهلة ٤ 
ســنوات ابتداء من عام ٢٠٢١، ألغراض احتساب 
معدل كفاية رأس املال، وذلك وفقا لتعليمات بنك 

الكويت املركزي الصادرة بهذا اخلصوص.
وفي تفاصيل اإلفصاح عن األثر املالي املترتب 
على تأجيل أقســاط القروض للعمالء لكل بنك 

على حدة:
٭ أفصح بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن تسجيل 
أثر مالي مترتب على خسائر تأجيل أقساط القروض 

ملدة ٦ أشهر، بقيمة ٩٦ مليون دينار.
٭ أفصح بنك الكويت الوطني عن تسجيل أثر مالي 
مترتب على خسائر تأجيل أقساط القروض ملدة ٦ 

أشهر، بقيمة ١٠١ مليون دينار.
٭ أفصح بنك بوبيان عن تسجيل أثر مالي مترتب 
على خسائر تأجيل أقساط القروض ملدة ٦ أشهر، 

بقيمة ٤٨ مليون دينار.
٭ أفصح بنك برقان عن تسجيل أثر مالي مترتب 
على خسائر تأجيل أقساط القروض ملدة ٦ أشهر، 

بقيمة ٩ ماليني دينار.
٭ أفصح بنك الكويت الدولي «KIB» عن تسجيل 
أثر مالي مترتب على خسائر تأجيل أقساط القروض 

ملدة ٦ أشهر، بقيمة ٧ ماليني دينار.
٭ أفصح بنك وربة عن تسجيل أثر مالي مترتب 
على خسائر تأجيل أقساط القروض ملدة ٦ أشهر، 

بقيمة ١١ مليون دينار.
٭ أفصح البنك األهلي الكويتي عن تسجيل أثر 
مالي مترتب على خسائر تأجيل أقساط القروض 

ملدة ٦ أشهر، بقيمة ١٤ مليون دينار.
٭ أفصح البنك التجاري الكويتي عن تسجيل أثر 
مالي مترتب على خسائر تأجيل أقساط القروض 

ملدة ٦ أشهر، بقيمة ١٣ مليون دينار.
٭ أفصح بنك اخلليج عن تسجيل أثر مالي مترتب 
على خسائر تأجيل أقساط القروض ملدة ٦ أشهر، 

بقيمة ٤٢ مليون دينار.
اجلديــر بالذكر أن هذه اإلفصاحات تأتي في 
ضوء ما أعلنته البنوك الكويتية عن تأجيل أقساط 
القروض االستهالكية واإلسكانية وأقساط البطاقات 
االئتمانية لكل العمالء ملدة ٦ أشهر في ٣٠ مارس 
٢٠٢٠، كما تأتي بناء على طلب بنك الكويت املركزي 
منها، وأثر صدور تعميم «املركزي» أول من امس 
بخصوص معاجلة تأجيل األقساط حسب املعيار 

.(IFRS-٩) الدولي للتقارير املالية رقم

لة ضمن بنود حقوق امللكية بهذه املبالغ في الربع الثاني أوضحت في إفصاحات متفرقة لـ «البورصة» أن األثر سيؤدي إلى انخفاض بند األرباح اُملرحَّ

١٣٥ مشروعاً ٥١ منها في مرحلة التحضير و٧٣ في مرحلة التنفيذ و٣ في التسليم و٤ لم تبدأ وإجناز ٤ فقط!

٨٠٪ من إجمالي التحديات مت التغلب عليها.. و٣٦٫٥٪ منها إدارية وهي النسبة الكبرى تلتها الفنية
١٫٢٧ مليار دينار حجم اإلنفاق على املشاريع بنهاية الربع الثالث من إجمالي اعتمادات ٣٫٣ مليارات دينار

املردود اخلاص باملشروعات احملفزة للقطاع اخلاص ال يلبي الطموح.. خاصة مشروعات الشراكة

البرنامج التشريعي للخطة يحتاج لقوة دفع جديدة.. العديد من مشروعات القوانني التزال لدى اجلهات املعنية
ضرورة وضع حد لتعثر اإلنفاق في بعض املشروعات نتيجة تأخر امليزانيات أو املوافقة على الصرف

أرقام ذات داللة
١- تتركز مشروعات اخلطة السنوية ٢٠٢٠/٢٠١٩ في املرحلة التنفيذية بنسبة 

٥٤٪ بنهاية الربع الثالث.
٢- انخفاض عدد مشروعات التي لم تبدأ بعد لتصل الى ٤ مشروعات.

٣- يوجد ١٦ مشروعا جديدا في اخلطة السنوية.. ٧٥٪ في املرحلة التحضيرية.
٤- ٪٤٠ من املشروعات تتوافق مع اجلدول الزمني.

٥- ٪٣٨٫٣ نسبة اإلنفاق على مشروعات اخلطة بانخفاض ٧٪.
٦- بلغت نسبة اإلنفاق على املشروعات االستراتيجية ٤١٪ من إجمالي االعتمادات 

املالية البالغة نحو ٢٫٧ مليار دينار بنهاية الربع الثالث للخطة السنوية.
٧- نسبة اإلنفاق على مشروعات رأسمال بشري إبداعي هي األعلى من بني ركائز اخلطة.

للقطاع اخلاص ال يلبي الطموح، 
خاصة مشروعات الشراكة ما بني 
القطاع العام واخلاص، ويحتاج 
األمر لزيادة قــوة الدفع من أجل 
إنهاء األعمــال التحضيرية لتلك 
املشــروعات مــن أجــل طرحهــا 
والبدء فــي التنفيــذ، مع حتديد 
آليات لتســهيل موافقات اجلهات 

الرقابية عليها.
وقــال التقريــر ان البرنامــج 
التشــريعي للخطــة اإلمنائيــة 
يحتاج لقوة دفع جديدة، خاصة 
مــع التعديالت التي اســتحدثت 
عليه، بإضافة مشروعات قوانني 
جديدة من برنامج عمل احلكومة، 
ووثيقة برنامج االستدامة املالية، 
وهو مشــروعات ظهرت احلاجة 
امللحة لها خالل الفترة الســابقة، 
فهناك عدد من مشروعات القوانني 
مازالــت لدى اجلهات املعنية منذ 
فترات طويلة، وعددها ٢٠مشروع 
قانون، يحتاج األمر لقوة دفع من 

أجل إنهائها.
وأشار إلى ان هناك ١٥ مشروع 
قانون - من التشريعات املدرجة 
التشــريعي خلطــة  بالبرنامــج 
التنمية - أحيلت إلى مجلس األمة 
بالفعــل، ومازالــت تناقش داخل 
جلان املجلس، وحتتاج لإلسراع 
في إقرارها الرتباط كثير من برامج 

ومشروعات التنمية بها.
ودعت الى ضرورة وضع حد 
لتعثر اإلنفاق في بعض مشروعات 
اخلطــة نتيجة تأخــر امليزانيات 
أو املوافقــة علــى الصرف، فرغم 
أن نســبة اإلنفاق أعلى من العام 
الســابق، إال أنهــا أقل مــن العام 

األسبق ٢٠١٧/٢٠١٦.
وطالبت من اجلهات املشاركة 
فــي اخلطــة باســتكمال هياكلها 
التخطيطية، والتي تســمح لتلك 
اجلهات بسالســة االتصال بينها 
وبني نظم اإلعداد واملتابعة، وتبذل 
األمانــة العامــة للمجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية جهودا كبيرة 
فــي تطوير نظم إعــداد ومتابعة 
اخلطط اإلمنائيــة، وانعكس هذا 
التطوير كثيرا في حتســن نسب 
اإلجنــاز، نتيجــة حــل املعوقات 

مبكرا.
وضــرورة مراجعة التحديات 
التي تواجه املشــروعات الواردة 
فــي اخلطــة، فهناك مشــروعات 
تعاني من تأخير كبير في جداولها 
الزمنية على الرغم من عدم تسجيل 
اجلهة ألي معوقــات تواجه تلك 

املشروعات.

من السنة املالية احلالية.
وبلغت نسبة التحديات اإلدارية 
٣٦٫٥٪ وهي النسبة األكبر من بني 
التحديات تلتها التحديات الفنية 
٢٨٪، ثــم املالية ١٧٪ فــي املقابل، 
فإن التحديات التشريعية في األقل 
حدوثا حيث بلغت نســبتها نحو 
٣٪ من إجمالي عدد التحديات التي 

واجهت مشروعات اخلطة.
توصيات لإلجناز

ورصد التقريــر مجموعة من 
التوصيات أبرزها انه مازال املردود 
اخلــاص باملشــروعات احملفــزة 

التي مازالت طور اإلعداد ومجلس 
األمة باإلســراع مبناقشة وإصدار 
التشريعات التي أجيلت إليه وذلك 
الرتباط كثير من برامج ومشروعات 
التنمية بصدور هذه التشريعات.

وحــول التحديات التي تواجه 
تنفيذ املشروعات، قال التقرير انه 
مت تصنيف التحديات التي تعترض 
اجلهات فــي تنفيذ مشــروعاتها، 
إلــى ٥ مجموعات رئيســية، بلغ 
إجمالي عددها ٥٩٨ حتديا مرتبطا 
الســنوية  مبشــروعات اخلطــة 
٢٠٢٠/٢٠١٩، ومت التغلب وحل نحو 
٨٠٪ منها حتى نهاية الربع الثالث 

هذه الركائز الى إصالح تشريعي 
يدفع بجهود التنمية وينظمها.

تشريعات اخلطة
التنفيــذي  ويشــير املوقــف 
للتشريعات إلى أن نحو ٣٨٪ منها مت 
إقرارها، كما ان ٢٣٪ من التشريعات 
حتت املناقشات داخل أروقة جلان 
مجلــس األمة (١٢ تشــريعا)، كما 
يالحظ أيضا ان ما يقارب من ثلث 
عدد التشريعات مازال لدى اجلهات 
في مراحل التحضير األولى وهو ما 
يضع ضغوطا على كل من احلكومة 
باإلســراع من إنهاء التشــريعات 

املستدامة فقد بلغ معدالت اإلجناز 
للمشاريع ٢٨٫٥٨٪، حيث بلغ عدد 
املشاريع في مرحلة التحضير ١١ 
مشروعا و٤ مشاريع في مرحلة 

التنفيذ ومشروع قيد التسليم.
أما للتشريعات فذكر التقرير 
ان البرنامج التشــريعي يضمن 
٥٣ مشروع قانون، موزعة على 
ركائــز التنمية الســبع وان كان 
أكثر من ٩٠٪ من هذه التشريعات 
تضمنتهــا ٣ ركائــز هي اقتصاد 
متنوع مستدام وإدارة حكومية 
فاعلة ورأسمال بشري إبداعي وهو 
ما يعكس مدى احتياج قطاعات 

املتنوع املســتدام بلغت نســب 
اإلجناز ٤٥٫٩٥٪ وبلغ عدد املشاريع 
في مرحلة التحضير ١٢ مشروعا 
و١٢ مشروعا في مرحلة التنفيذ و٣ 
مشاريع لم تبدأ ومشروع واحد 

قيد التسليم.
البنية  وبالنســبة ملشــاريع 
التحتية املتطورة، بلغت نسبة 
اإلجنــاز ٣٠٫٢٨٪، حيــث بلــغ 
عدد املشــاريع ١٤ مشــروعا في 
مرحلــة التحضير و٩ مشــاريع 
في مرحلة التنفيذ ومشــروع مت 
تسليمه ومشروعان مت إجنازهما، 
وبالنسبة ملشاريع البيئة املعيشية 

أحمد مغربي

كشــف تقرير متابعة اخلطة 
السنوية للتنمية للربع الثالث من 
السنة املالية ٢٠٢٠/٢٠١٩ والذي 
يبدأ مــن ١ أبريل ٢٠١٩ وحتى ٣١ 
ديســمبر ٢٠١٩ أن نسبة اإلنفاق 
على مشــروعات خطــة التنمية 
بنهايــة الربــع الثالــث بلغ ١٫٢٧ 
مليار دينار من إجمالي اعتمادات 
مالية تبلغ ٣٫٣ مليارات دينار، أي 
ان اإلنفاق بلغ ٣٨٫٣٪ فقط خالل 
الفترة، فيما بلغت املشروعات في 

املرحلة التنفيذية ٥٤٪.
وقال التقريــر الذي حصلت 
«األنباء» على نسخة منه، ان عدد 
املشــروعات املدرجة في اخلطة 
يبلــغ ١٣٥ مشــروعا مت إجناز ٤ 
مشــاريع فقــط فيما يبلــغ عدد 
املشاريع التي في مرحلة التسليم 
٣ مشاريع ونحو ٥١ مشروعا في 
املرحلــة التحضيرية ونحو ٧٣ 
مشــروعا في املرحلة التنفيذية 

و٤ مشاريع لم تبدأ.
وبالنسبة لتصنيف املشاريع 
من حيــث توافقها مــع اجلدول 
الزمنــي بنهاية الربع الثالث من 
الســنة املالية، ذكــر التقرير ان 
املشاريع املتقدمة املستمرة بلغت 
١٥ مشروعا واجلديدة مشروعان 
فقط، فيما بلغت املشاريع املتوافقة 
مع اجلدول الزمني املستمرة نحو 
٤٢ مشــروعا ونحو ٩ مشــاريع 
جديدة، وبالنســبة للمشــاريع 
املتأخرة فقد بلغت ٦٧ مشروعا، 
وبذلك يبلغ عدد املشاريع املتأخرة 
نحو ٥٠٪ من إجمالي املشــاريع 
ونحو ١٢٫٦٪ من املشاريع متقدمة 
و٣٧٫٨٪ من املشاريع متوافقة مع 

اجلدول الزمني.
وأشار الى ان ٥٤٪ من املشاريع 
املدرجــة ضمــن خطــة التنمية 
٢٠٢٠/٢٠١٩ في املرحلة التنفيذية 
و٣٨٪ في املرحلــة التحضيرية 
و٢٪ فــي مرحلة التســليم و٣٪ 
في مرحلة اإلجناز و٣٪ لم تبدأ.

املوقف التنفيذي
وبالنسبة للموقف التنفيذي 
الســنوية  ملشــروعات اخلطــة 
٢٠٢٠/٢٠١٩ بنهاية الربع الثالث، 
ذكر التقرير ان مشــاريع اإلدارة 
احلكومية الفاعلة فقد بلغ اإلجناز 
٢٠٫٥٩٪ وبلغ املشــاريع املنجزة 
مشــروعا وحيــدا و٩ مشــاريع 
تنفيذية ومشروعني في مرحلة 
التحضير، وبالنسبة لالقتصاد 


