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اخلميس ٩ يوليو ٢٠٢٠ اقتصـاد

تشدد مصرفي ملنح القروض للوافدين
مصادر مصرفية أكدت أن هذا التغيير 
ليس له تأثير كبير على القطاع املصرفي، 
ألن حصة الوافدين في محفظة القروض 

الشخصية تبقى محدودة للغاية.
وتشير بيانات البنك املركزي إلى أن 
حجم محفظة القروض الشخصية يصل 
إلى ١٦٫٣ مليار دينار، منها نحو ١٫٤ مليار 
دينار من القروض االســتهالكية و١١٫٨ 
مليار دينار من القروض املقسطة، وما 
تبقى يتوزع بني قــروض غير مصنفة 

وقروض لشراء األسهم والعقار.
ولفتــت املصادر إلــى أن هناك بنكا 
أو اثنني اليــزاالن مينحان قروضا على 
الوافدين، لكن بشروط صارمة للغاية، 
وال يشترط في ذلك تعليمات بنك الكويت 
املركزي التــي توجه بإعطاء ٢٥ ضعف 

الراتب. 
جتــدر اإلشــارة الــى أن القــروض 
االستهالكية واملقسطة ترتبط بشريحة 
واسعة من املواطنني واملقيمني ولها أهمية 
نسبية في احملافظ اإلقراضية والتمويلية 
لكل من البنوك وشــركات التمويل، مع 
األخذ بعني االعتبار أهمية ضبط النمو في 
هذه القروض مبا يحافظ على االستقرار 

النقدي واملالي.
وخــالل جولة أجرتها «األنباء» على 
مواقع بعض البنوك التي تشترط حاليا 
تقدمي القرض (أونالين) فإنها اشترطت 
احلد األدنى للراتب عند ٤٠٠ دينار ويجب 
أال يتجاوز عمر املتقدم على القرض ٦٥ 
عاما عند استحقاق القرض، ويبلغ معدل 
الفائدة الثابت علــى القروض اجلديدة 
نحو ١٫٥٪ ســعر خصــم البنك املركزي 
مضافا إليه فائــدة البنك لتصل حلدود 
٤٪، ليصل القرض االســتهالكي إلى ٢٥ 
ألف دينار مع فترة سداد لغاية ٥ سنوات 
كحــد أقصى مع أو بــدون مكافأة نهاية 
اخلدمة - مع نهاية اخلدمة، يصل احلد 
األقصى للقرض لغايــة ١٥٠٪ من قيمة 

مستحقات نهاية اخلدمة.

جنمت عن وقف احلياة االقتصادية التي 
تزامنت مــع احلظر الشــامل واجلزئي 
وتوقف العديد من االعمال دفع البنوك 
الــى التريث في منــح االئتمان للعمالء 
الوافدين وذلك بشــكل مبدئي الشهرين 

املقبلني.

تشير إلى أن الغرض من احلصول عليه 
هو استخدامه في األغراض املسموح بها 
رقابيا، ثم يتصرف باألموال كما يشــاء 

طاملا أن العبرة بأنه ملتزم بالسداد. 
مــا تغيــر اعتبارا من مطلــع يوليو 
اجلاري، أن األوضــاع االقتصادية التي 

للوافدين، وإن بحدود تقل كثيرا عما يتم 
منحه عــادة للمواطنــني، إذ أفاد بعض 
الوافديــن بأنهم حصلــوا على قروض 
بقيمــة ٣٠ ألف دينار قبل أزمة ڤيروس 
كورونا، ملدة تتراوح لنحو ٥ ســنوات، 
وكان العميــل يوقع على اتفاقية قرض 

مكافأة نهاية اخلدمة يضمن مدة استحقاق 
القرض.

االســتهالكية، ميكــن  والقــروض 
استخدامها لشراء السيارات أو التعليم 

أو العالج أو شراء األثاث وغير ذلك.
والبنوك متنح القروض االستهالكية 

أحمد مغربي

علمت «األنبــاء» أن بعــض البنوك 
عممت سياسات ائتمانية داخلية تقضي 
بعدم منح الوافدين قروضا استهالكية 
خصوصا العاملني في شــركات القطاع 
اخلاص غير املصنفة لدى البنك، وذلك 
التزامــا من البنوك بعدم زيادة نســبة 
القروض املتعثرة لديها تزامنا مع اآلثار 
االقتصاديــة الســلبية لتفشــى جائحة 

ڤيروس كورونا املستجد.
ووفقا للمصــادر، فإن فرصة الوافد 
في احلصــول علــى قرض اســتهالكي 
أصبحــت محصــورة عمليــا في بعض 
الوظائــف احلكومية املختــارة بعناية 
من قبل البنوك واحملددة (حسب بعض 
البنوك) فــي وزارات الصحة والتربية 
واألوقاف فقط، فضال عن وقف القروض 
للعاملني في بعــض الهيئات احلكومية 
األخرى نظــرا للقرارات التــي اتخذتها 
في تســريح أعداد كبيــرة من الوافدين 

وتكويت تلك الوظائف.
وأكدت املصادر أن التعليمات الرقابية 
والسياســات املصرفيــة ال متيــز بــني 
مواطــن ووافد، ولكن كل ما في األمر أن 
أوضاع الشــركات والرواتــب للوافدين 
بدأت تشهد تغيرا كبيرا منذ بداية العام 
احلالي، وتنتظر البنوك اتضاح الرؤية 
االقتصاديــة للقطــاع اخلاص الســيما 
الشركات املتوسطة والصغيرة ووضع 

العاملني فيها من الوافدين.
وعلــى نحو آخر، فإن منح القروض 
للوافدين بالقطــاع اخلاص يقتصر في 
الوقت الراهن على العاملني في الشركات 
الكبــرى املدرجــة في بورصــة الكويت 
والتي تشمل قطاع البنوك واالتصاالت 
والشركات االستثمارية والعقارية ذات 
املالءة املالية العالية، حيث لن يتأثروا 
بذلك التشــدد، أو على األقل ضرورة ان 
يتمتع العميل مببلغ مالي في مستحقات 

بعض البنوك رفضت معامالت لسوء أوضاع شركات القطاع اخلاص وعدم انتظام إيداع الرواتب خالل األشهر املاضية

سعر الفائدة املتدني شجع العديد ألخذ قروض.. والبنوك ترفع شعار «التأني» 

البنوك تشترط وجود مبلغ مرتفع مبستحقات نهاية اخلدمة ملنح احلد األقصى عند ١٥٠٪ 
توقعات باستمرار التشدد في منح االئتمان حتى نهاية العام احلالي أو استقرار األوضاع

وافدو «الصحة» و«التربية» و«األوقاف» ُمرحب بهم مصرفيًا ألخذ القروض 

املطيري لـ «األنباء»: ٥٠٪ من شركات الطيران 
تقدمت إلعادة التشغيل مطلع أغسطس

باهي أحمد

كشــف رئيــس احتــاد 
مكاتب الســياحة والســفر 
محمد املطيري في تصريح 
خاص لـــ «األنباء»، عن أن 
الكويت قد تضاف إلى قائمة 
الدول املسموح لها بالسفر 
إلى أوروبا مطلع األسبوع 
املقبل، وذلــك بعد حتديث 
قائمــة الدول املســموح لها 
بالســفر الــى أوروبــا مــن 
جانــب االحتــاد األوروبي، 
مضيفا أن ٥٠٪ من شركات 
الطيــران العاملة في مطار 
الكويت الدولي والتي تقارب 
٥٠ شــركة طالبــت بإعادة 
التشغيل مطلع الشهر املقبل، 
وهذا العدد مرشح للزيادة.
ان  املطيــري  وأشــار 
الوجهات الشــاطئية لدول 
واليونــان  تركيــا  مثــل 

تشغيل مطار الكويت الدولي 
بطاقــة ٣٠٪ وعلى منت ١٠٠ 
رحلــة فقط و١٠ آالف راكب 
مقســمة بالتســاوي ما بني 
مغادرين وقادمني ســتكون 
مرتفعة بشكل كبير، خاصة 
ان العــرض ســيكون أقــل 
مقارنــة بالطلب، مناشــدا 
السلطات الصحية واالدارة 

العامة للطيران املدني العمل 
علــى زيــادة تلك النســبة 
الســيما وان عدد الرحالت 
التي تغادر مطــار الكويت 
الدولي منــذ فتح الرحالت 
اخلاصة التجارية «تشارتر» 
فــي الثامن مــن يونيو إلى 
الوقت احلالي تساوي عدد 
الرحالت التي ستغادر مطلع 
الشهر املقبل تقريبا مبتوسط 

٥ آالف مسافر يوميا.
وأضــاف املطيــري ان 
الفنــادق أصبحت  اســعار 
هي األخرى معرضة للتغيير 
بشكل كبير، حيث انها تتغير 
خالل كل أســبوعني مقارنة 
مبا قبل كورونا عندما كانت 
ثابتة وتتغير بشكل سنوي 
على عكس الوضع احلالي، 
حيث بات العرض والطلب 
يغير من أسعارها أسبوعيا 

أو شهريا كحد أقصى.

توقع السماح بسفر الكويتيني إلى أوروبا مطلع األسبوع املقبل

محمد املطيري

وقبرص واسبانيا قد تكون 
الوجهات األكثــر اقباال من 
قبل الكويتيني خالل الفترة 
املقبلة بعد فتــرات احلجر 
قضاهــا  التــي  الطويلــة 

املواطنون في املنازل.
وأكد املطيري ان اسعار 
تذاكر الســفر خالل الفترة 
املقبلــة والتــي تتزامن مع 

هذه أفضل وأسوأ األصول العاملية أداء بالنصف األول
معظــم  أظهــرت 
العالميــة  األصــول 
خــالل النصف األول 
ضعــف   ٢٠٢٠ مــن 
أدائهــا، علــى خلفية 
جائحــــة  تفشــــي 
كورونــا، حيــث قاد 
مؤشــــر فوتــــسي 
التــــراجع  موجـــــة 
بنســبة ١٨٫٢٪ علــى 
المؤشرات  مســتوى 
العالميــة، فيما جاء 
البيزو المكسيكي من 
ضمــن أكثر العمالت 
الخاسرة  الرئيســية 
خالل تلك الفترة بنحو 
١٧٫٦٪. أما الناجون من 
األزمة الصحية، فقد 
جاء مؤشر ناسداك في 
الصدارة ليرتفع ١٢٫١٪ 
خالل الفترة، كما حقق 
الذهب مكاسب بلغت 
الــى  ١٨٫٢٪ ليصــل 
١٨٠٠ دوالر لألوقيــة 
بنهاية يونيو، وانضم 
إليهــم فئــات أخرى 
مثل الدوالر األميركي 
البيتكويــن  وعملــة 

اإللكترونية.

«الوقود البيئي».. ١٣ عامًا منذ اإلعالن عنه 
                   والعمل لم ينتِه بعد!

محمود عيسى

اســتعرضت مجلة ميد التطورات 
التي شهدها مشروع الوقود النظيف 
في الكويت منذ أن مت اإلعالن عنه ألول 
مــرة عام ٢٠٠٧، أي قبل نحو ١٣ عاما، 
وعلى إثر ذلك أرســت شركة البترول 
الوطنيــة الكويتية فــي فبراير ٢٠٠٨ 
عقــودا تتعلــق بأعمــال تكنولوجية 
للمشــروع على العديد من الشركات 
الدوليــة، مــن بينها شــركة اخلدمات 
الهندسية والفنية األميركية شيفرون 
لوموس، وقد مت إصدار طلبات لتوريد 
٣٧ مفاعال ومعدة بحرية، لكن املشروع 

توقف عام ٢٠٠٩.
غير أن املجلس األعلى للبترول قد 
أعاد دراسة املشروع عام ٢٠١٠، ومتت 
املوافقة علــى اخلطط املتعلقة به في 

النهاية بحلول يونيو ٢٠١١.

وقد أعلنت شركة البترول الوطنية 
الكويتية مؤخرا أن أهم عمل لديها في 
الوقت احلاضر يتمثل في إجناز مشروع 
الوقود النظيف البالغة تكلفته ١٢ مليار 

دوالر في مصفاة ميناء عبداهللا.
وفــي مــارس ٢٠١٩ قــال املجلــس 
األعلــى للتخطيط والتنمية إن العمل 
في مشروع الوقود النظيف سينتهي 
قبل بداية عام ٢٠٢٠، لكن املشروع تأثر 

بسلسلة من التأخيرات.
وكانت مجموعات األعمال الرئيسية 
الثالث املكونة للمشــروع قد أرسيت 
على الشركات املعنية عام ٢٠١٤، وهي 

كالتالي:
٭ مينــاء عبداهللا: احلزمــة ١ البالغة 
قيمتها ٣٧ مليارات دوالر، على حتالف 
يضم شــركة بتروفاك البريطانية مع 
شركة سامســونغ الكورية اجلنوبية 
وشيكاغو بريدج اند ايرون األميركية. 

٭ مينــاء عبــداهللا: احلزمة ٢ البالغة 
قيمتها٣٤ مليارات دوالر، على حتالف 
شركات فلور األميركية مع هيونداي 
للصناعات الثقيلة ودايوو للهندســة 

واإلنشاءات الكوريتني اجلنوبيتني.
٭ ميناء األحمدي: احلزمة ٣ بقيمة ٤٧ 
مليارات دوالر، على حتالف يضم كال 
من شركة جيه جي سي كوربوريشن 
اليابانية وشركتي جي اس، واس كيه 

الهندسيتني من كوريا اجلنوبية.
جتدر اإلشارة إلى أن شركة البترول 
الوطنية الكويتية كانت أعلنت في وقت 
سابق من هذا العام أنه مت االنتهاء من 
أعمال البناء في احلزمة ٣ الواقعة في 

ميناء األحمدي.
وتبلغ قيمة أعمال احلزمتني ١ و٢ 
مجتمعة ٨١ مليــارات دوالر، والتزال 
ثمة أعمال كثيرة يتعني القيام بها قبل 
ان يصل املشروع الى مرحلة االنتهاء.

ً «ميد»: املشروع بتكلفة ١٢ مليار دوالر.. و«البترول الوطنية» تعتبره أهم عمل لديها حاليا

هيئة األسواق تطالب الشركات باإلفصاح عن تأثيرات «كورونا»
طالبــت هيئة أســواق 
املدرجة في  الشركات  املال 
البورصة باإلفصاح عن تأثير 
األحداث الناجتة عن انتشار 
ڤيروس كورونا املستجد على 

البيانات املالية.
ودعت الهيئة في تعميم 
رقم ٧ لسنة ٢٠٢٠ األشخاص 

املرخص لهم والشركات املدرجة إلى ضرورة القيام باإلفصاح 
عن تأثير هذه الظروف االستثنائية اخلاصة بڤيروس كورونا 
املســتجد على أداء الشــركة، ومركزها املالي، وذلك وفقا 

للنموذج املرفق في هذا التعميم.
وتابعت أنه يتوجب على الشركات املدرجة القيام باإلفصاح 
عن هذا النموذج في توقيت متزامن مع إفصاحها في البورصة 
عــن أول نتائج مالية بعد تاريخ صــدور هذا التعميم، مع 

إرفاق نسخة من  ضرورة 
النموذج مع البيانات املالية 

التي يتم تقدميها للهيئة.
كمــا يتوجــب علــى 
لهم  األشــخاص املرخص 
غير املدرجني في البورصة 
إرفاق هذا النموذج مع أول 
بيانات مالية يتم تسليمها 

للهيئة بعد تاريخ صدور هذا التعميم. 
ويأتي قرار الهيئة نتيجة للتغيرات االقتصادية الناجتة عن 
القرارات االحترازية ملنع انتشار هذا الڤيروس، وأثرها على 
نتائج أعمال الشركات ومراكزها املالية، والتي قد تستوجب 
قيام العديد من تلك الشــركات بإعادة تقييم أصولها املالية 
وغير املالية وفق هذه املســتجدات مع مراعاة األثر الناجم 

عن اإلجراءات املتخذة للحد من كورونا.

ارتفاع كبير بأسعار 
تذاكر السفر خالل 

الفترة املقبلة 
بالتزامن مع تشغيل 

مطار الكويت 
بطاقة ٣٠٪


