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اجلمعة ١٦ اكتوبر ٢٠٢٠ اقتصـاد

التوزيع اجليد حملفظة قروض البنوك الكويتية.. «صمام أمان» جلودة أصولها
عالء مجيد

تتمتع البنوك الكويتية 
بأعلــى مســتويات جــودة 
األصول بــني بنوك املنطقة 
نتيجة سياساتها املتحفظة 
وحصافتها في إدارة املخاطر 
وتنفيذ تعليمات بنك الكويت 
املركزي على مدار السنوات 
املاضيــة، مــا جعــل تراكم 
املخصصــات لديهــا األكبر 
فــي املنطقــة، كما اســتمر 
ذلــك النهج خــالل النصف 
العــام احلالــي  األول مــن 
نتيجة جائحة كورونا، مع 
توقعــات باســتمرار نفس 
معدل املخصصات بالنصف 
الثانــي مــن العــام، وذلــك 
بحسب توقعات تقرير أبحاث 
املجموعــة املالية هيرميس 

الصادر حديثا.
وقد اســتعرض التقرير 
نســبة مســاهمة القروض 
املقدمة لكل قطاع إلى إجمالي 
األصول املالية السائلة لدى 
الكويتية،  البنــوك  بعــض 
والتــي أظهــرت أن نســبة 
تعرضهم لبعض القطاعات 
التــي يتوقع لها أن تشــهد 
تعثرات خالل الفترة املقبلة 
محــدودة وال متثل مخاطر 

على جودة أصول القطاع.
التعرض للعقار

وتشير توقعات التقرير 
القطــاع  إلــى أن قــروض 
العقــاري قد تشــهد تعثرا 
أعلــى مــن غيرهــا خــالل 
الفترة املقبلة، ولكن تعرض 
البنوك الكويتية الكبرى مثل 
الوطنــي وبيتــك واخلليج 
وبرقان منخفض وبشــكل 
كبير للقطــاع، حيث يصل 
إلــى ١٥٪ فقط مــن إجمالي 
محفظة القروض لدى بنك 
الوطنــي، و١٦٪  الكويــت 
لدى بيتك، و٢٢٪ لدى بنك 
اخلليــج، و٢٣٪ لــدى بنك 
برقان، بينما ترتفع نســبة 
التعرض للقطــاع العقاري 
لــدى بنــوك بنــك الكويت 
الدولــي «KIB»، والتجاري 
ووربة لتصل إلى ٣١٪ و٣٠٪ 

و٣٣٪ على التوالي.
قطاعات آمنة

ويشير التوزيع القطاعي 
للتسهيالت التمويلية التي 
تقدمهــا البنــوك الكويتية 
إلــى  لألفــراد والشــركات 

املقبل، فعلى صعيد قطاع 
التجارة والتصنيع والذي 
يشــهد اســتقرارا ملحوظا 
فتمثــل القــروض املقدمــة 

الــى ٢٥٪ لبيــت التمويــل 
الكويتــي والتجاري و١٧٪ 
لبنــك اخلليــج و١٨٪ لبنك 

برقان.

ذكــر التقرير ثالثــة بنوك 
فقط وهي الوطني بنســبة 
١١٪ وكال من برقان وبوبيان 

بنسبة ١٢٪.

للقطــاع ١٥٪ مــن اجمالي 
احملفظــة االئتمانيــة لبنك 
الوطنــي، فيمــا  الكويــت 
تزداد تلك النســبة لتصل 

وعلــى صعيــد نســبة 
القروض املقدمة للمؤسسات 
احلكومية من إجمالي محفظة 
االئتمــان لــدى البنوك فقد 

قروض التجزئة
وأوضح التقرير ان جودة 
ائتمــان قــروض التجزئــة 
تتباين نســبة ما متثله من 
األصول املالية السائلة لدى 
البنوك حيث تصل إلى ١٧٪ 
لدى بنــك الكويت الوطني 
بينما تصل الــى ٣٩٪ لدى 
بنك اخلليج و٣١٪ لدى بنك 
بوبيان كأكبر بنكني مقرضني 
لألفراد بالقطاع نســبة إلى 
الســائلة بينمــا  اصولهــم 
تنفض تلك النسبة لدى بنكي 
KIB ووربة لتصل إلى ١٠٪ 

و١٤٪ على التوالي.
التقريــر  ويســتبعد 
ظهــور تعثــرات بقــروض 
األفــراد في ظــل التداعيات 
االقتصاديــة جــراء جائحة 
كورونــا وتقليــص العديد 
الوظائــف بقطاعــات  مــن 
مختلفــة، وقــد أرجــع ذلك 
إلى تركــز قروض التجزئة 
لدى املواطنني والذين يعمل 
أغلبهــم فــي القطــاع العام 
واحلكومــي، حيــث متثــل 
قروضهم في املتوسط نحو 
٩٠٪ مــن إجمالــي قروض 
االفراد باستثناء بنك اخلليج 

الذي متثل ٧٥٪ منها.
وعلى صعيد الشــركات 
فالوضع اضعف من قروض 
االفراد بسبب توقف االعمال 
بشــكل كامل وجزئي خالل 
النصــف األول مــن العــام 
وخاصــة لبعض القطاعات 
مثــل الســياحة واملطاعــم 
والتجزئة والطيران بالتزامن 
مع توقف العديد من اعمال 
البنك واملشروعات التنموية 
والبنية التحتية ما يتوقع ان 
يدفع بعض شركات التطوير 
العقاري الــى اعادة جدولة 

قروضها في املستقبل
قروض البنوك واملؤسسات املالية 
وعلــى صعيــد قطــاع 
املالية  البنوك واملؤسسات 
املصرفيــة فتمثل القروض 
املقدمــة للقطــاع ٤٣٪ مــن 
اجمالي قروض بيت التمويل 
الكويتي تاله البنك الوطني 
 ،KIB بنسبة ٣٢٪ و٣١٪ لدى
و١٧٪ لدى بنك وربة، في حني 
تتناقص النسبة لتصل الى 
١٤٪ لدى كل من بنكي برقان 
وبوبيــان، و٦٪ لــدى بنك 
اخلليــج، وأخيــرا ٤٪ لدى 

البنك التجاري.

تعّرض القطاع املصرفي للقطاعات املهددة بالتعثر محدود وال ميثل مخاطر على أصوله

التعثر  انخفاض معــدالت 
املتوقعة مع عودة حتصيل 
أقســاط القــروض املقدمة 
لألفراد مطلع شهر نوفمبر 

إقراض الشركات والقطاعات املستقرة واحلكومة ميثل النصيب األكبر من متويالت القطاع املصرفي٩٠٪ من قروض األفراد للمواطنني العاملني بالقطاع احلكومي.. ما يضمن صعوبة تعثرهم حاليًا

«البورصة» تلتقط األنفاس.. وتترقب سيولة «MSCI» والنتائج املالية
شريف حمدي

البورصـــة  واصلــــت 
الكويتية نشاطها الذي تشهده 
منــذ بدايــة أكتوبــر اجلاري، 
والذي يعد استكماال للنشاط 
اإليجابي لسوق األسهم الكويتي 
منذ ســبتمبر املاضــي، إال أن 
مكاسب األسبوع املنتهي امس 
كانت األقل مقارنة باألسابيع 
الثالثة األخيرة، حيث تعرضت 
مؤشــرات الســوق للتراجــع 
اجلماعي في آخر ٣ جلســات 
بســبب عمليات بيع شــملت 
القيادية واملتوسطة  األســهم 
والصغيرة بهدف جني األرباح.
وكانت البورصة استهلت 
تعامالت األسبوع على مواصلة 
االرتفاع حتى جلسة الثالثاء 
التــي شــهدت أول تراجــع 
أكتوبــر  خــالل  للبورصــة 
اجلــاري، واســتمر التراجــع 
حتى جلســة اخلتام أمس، ما 
قلص من املكاسب التي حتققت 
سواء على مستوى املؤشرات 

الكويت خــالل نوفمبر املقبل 
ضمــن مؤشــر MSCI والذي 
سيضم نحو ١٩ شركة كويتية 
فــي قطاعات متنوعة وهو ما 
سيترتب عليه جلب تدفقات 
أجنبية مليارية، حيث توقعت 
«هيرمس» دخول أموال أجنبية 

وبورصة الكويت، فضال عن 
صندوق بيتك كابيتال ريت، 
حيــث وافقــت هيئة أســواق 
املال مبدئيا على إدراج أسهم 
شــركة الند املتحدة العقارية 
في الســوق الرئيسي، وهذه 
اإلدراجات املتتالية تعزز ثقة 
املستثمرين بالسوق الكويتية.

٭ ترقــب إفصاحــات الربــع 
الثالــث للبنــوك والشــركات 
وسط تفاؤل بالنتائج املالية 
لهذه الفترة بعد تراجع األداء 
فــي النصف األول مــن العام 
احلالي بسبب تفشي ڤيروس 

كورونا.
التقــاط  بــدء مرحلــة  ومــع 
األنفــاس، تقلصت املكاســب 
السوقية بنهاية األسبوع إلى 
٦١ مليون دينار بارتفاع ٠٫٢٪، 
لتصــل القيمة الســوقية إلى 
٣٣٫٢٩ مليار دينار، وشــهدت 
الســيولة املتدفقــة للســوق 
تراجعا ٥٫٦٪، إذ بلغت احملصلة 
األسبوعية ٣١٥ مليون دينار، 
مبتوســط يومــي ٦٣ مليون 

دينار تراجعا من ٣٣٤ مليون 
دينــار، مبتوســط يومي ٦٧ 
مليون دينار األسبوع املاضي.

فــي املقابل، ارتفعــت أحجام 
التداول األسبوعية إلى نحو 
ملياري ســهم ارتفاعا من ١٫٩ 
مليار سهم األسبوع املاضي، 
البورصــة تعامالت  وأنهــت 
األسبوع على ارتفاع جماعي 
للمؤشرات، وذلك على النحو 

التالي:
٭ ارتفع مؤشر السوق األول 
بنسبة ٠٫٠٧٪ محققا ٥ نقاط 
ليصل إلى ٦٣٧٧ نقطة، وذلك 
مــن ٦٣٧٢ نقطــة األســبوع 

املاضي.
٭ حقق مؤشر السوق الرئيسي 
مكاسب بنسبة ٠٫٥٪ بإضافة 
٢٣ نقطة للمكاســب السابقة 
لصل إلى ٤٤٥٧ نقطة وذلك من 
٤٤٣٤ نقطة األسبوع الفائت.

٭ ارتفع مؤشر السوق العام 
بنسبة ٠٫٢٪ بإضافة ١١ نقطة 
ملكاسبه الســابقة ليصل إلى 

٥٧٣٥ نقطة من ٥٧٢٤ نقطة.

قيمتها ٩٠٠ مليون دوالر خالل 
الـــ ٧ أســابيع املقبلــة، تليها 
تدفقــات بـ ٢٫٨ مليــار دوالر 

أخرى في نهاية نوفمبر.
٭ اســتمرار قــدرة البورصة 
الكويتية على إضافة شركات 
جديــدة مثــل شــمال الــزور 

«الند املتحدة» إدراج جديد يُعزِّز ثقة املستثمرين في سوق املال الكويتي

البورصة تواصل حتقيق املكاسب بانتظار ترقية السوق إلى مؤشر «MSCI» لألسواق الناشئة         (ريليش كومار)

وتترقــب  املتغيــرات،  أو 
البورصة الكويتية العديد من 
العوامل اإليجابية التي تدفعها 
الســتئناف النشاط اإليجابي 
خالل اجللسات املقبلة، وأبرز 

هذه العوامل ما يلي:
٭ اقتراب تفعيل إدراج بورصة 

«إيفا» تسدد ٣ ماليني دينار 
دفعة أولى من قرض

قيمته ٢٤٫٩ مليونًا

«يونيكاب» متّدد تاريخ 
استحقاق سندات بقيمة

٢٥ مليون دينار إلى عامني

أعلنت شركة االستشارات املالية الدولية القابضة (إيفا) 
عن قيامها، األربعاء املاضي، بسداد ٣ ماليني دينار، كدفعة 
أولى من قرض بقيمة إجمالية تبلغ ٢٤٫٩٨ مليون دينار.

وقالت «إيفا»، في افصاح على موقع البورصة أمس، 
إنه بعد إمتام سداد مبلغ التسوية املتفق عليه واملتوقع 
في الربع الرابع من العام احلالي، ســينتج عنه خصما/

أرباحا تبلغ ١٨٫٩٨ مليون دينار حسب العقد املوقع، وعليه 
ســينعكس األثر املالي بالربع الرابع من ٢٠٢٠. وأعلنت 
«إيفــا» في منتصف ســبتمبر املاضي، أنها توصلت إلى 
اتفاق مع أحد البنوك على تســوية قرض بقيمة ٢٤٫٩٨ 
مليون دينار عدا الفوائد املســتحقة بعد تاريخ ٣٠ مايو 
٢٠١٩. وأوضحت الشركة أنها ستقوم بسداد مبلغ قدره 
٦ ماليني دينار كتسوية لكامل قيمة القرض على دفعتني. 
األولى تتضمن سداد مبلغ ٣ ماليني دينار خالل أسبوعني 
من تاريخ ١٥ سبتمبر ٢٠٢٠، بينما تشمل الدفعة الثانية 

سداد مبلغ ٣ ماليني دينار في شهر ديسمبر املقبل.

وافقت الهيئة املوحدة حلملة سندات شركة يونيكاب 
لالستثمار والتمويل بقيمة ٢٥ مليون دينار على متديد 
تاريخ استحقاق السندات ملدة عامني، ليصبح استحقاقها 

في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٢.
وقالت «يونيكاب» في بيان على موقع البورصة أمس، 
إن اجتمــاع الهيئة انعقد أمــس وأقر اإلبقاء على الفائدة 
للشــريحة ذات الفائدة املتغيــرة بقيمة ١٥ مليون دينار 
تعادل سعر اخلصم املعلن من بنك الكويت املركزي، كما 
أقرت الهيئة املوحدة حلملة الســندات اإلبقاء أيضا على 
سعر الفائدة للشريحة ذات الفائدة الثابتة بقيمة ١٠ ماليني 

دينار عند نسبة ٢٪، مع بقاء جميع الشروط األخرى.
وكان من املقرر أن تســتحق السندات في ٢٠ أكتوبر 
٢٠٢٠، ليتم تأجيل االستحقاق عامني آخرين، وذلك بعد أن 
وافقت الهيئة أمس على التمديد باعتماد نسبة احلضور 

البالغة ٩٤٫٤٥١٪ من حملة السندات.

التوزيع القطاعي حملفظة قروض البنوك الكويتية
البنك التجاري بنك وربة KIB بنك بوبيان بنك برقان بنك اخلليج بيتك البنك الوطني

٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠١٨
٪٣٠ ٪٢٨ ٪٣٣ ٪٣٤ ٪٣١ ٪٣٥ ٪٢٢ ٪٢٣ ٪٢٣ ٪٢٢ ٪٢٢ ٪٢٢ ٪١٦ ٪١٧ ٪١٥ ٪١٥ قطاع العقار واإلنشاءات
٪٢٥ ٪٢٩ ٪١١ ٪١٢ ٪٧ ٪٧ ٪١٨ ٪١٧ ٪١٧ ٪١٧ ٪٢٥ ٪٢٦ ٪١٥ ٪١٥ قطاع التجارة والتصنيع
٪٤ ٪٣ ٪٢٧ ٪٢٥ ٪٣١ ٪٢٤ ٪١٤ ٪١٣ ٪١٤ ٪١٣ ٪٦ ٪٥ ٪٤٣ ٪٣٩ ٪٣٢ ٪٣٢ البنوك واملؤسسات املالية
٪١٩ ٪١٩ ٪١٤ ٪١٦ ٪١٠ ٪١٢ ٪٣١ ٪٣٥ ٪١٨ ٪١٧ ٪٣٩ ٪٣٩ ٪١٧ ٪١٧ قطاع التجزئة

٪١٢ ٪١٠ ٪١٢ ٪١٧ ٪١١ ٪١١ القطاع احلكومي
٪٢٢ ٪٢٢ ٪١٥ ٪١٣ ٪٢٨ ٪٢٨ ٪١٤ ٪١٣ ٪١٥ ٪١٤ ٪١٦ ٪١٧ ٪١٧ ٪١٨ ٪١١ ٪١١ القطاعات األخرى

«أسواق املال» جتيز منح مكافأة للُمبلغني عن املخالفات ضمن اختصاصاتها
أصدرت هيئة أسواق املال القرار رقم (١٠٥) 
لســنة ٢٠٢٠، والذي يقضــي بتعديل بعض 
األحكام والقواعد املتعلقة بتقدمي البالغات عن 
املخالفــات واجلرائم إلى الهيئــة والواردة في 
الالئحة التنفيذية للقانون رقم ٧ لســنة ٢٠١٠ 
بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط 

األوراق املالية وتعديالتهما.
وقد تضمن القرار تعديال لبعض مواد الفصل 
الثالث، اإلبالغ عن املخالفات واجلرائم وحماية 
املبلغ، وامللحق رقم (٥) الذي يتضمن القواعد 
املنظمة لتلقــي البالغات وفحصها والتصرف 

فيها من الكتاب الثالث وإنفاذ القانون من الالئحة 
التنفيذية للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ بشأن إنشاء 
هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية، 

ويتناول التعديل في املجمل اآلتي:
ـ جهة االختصاص في الهيئة بتلقي البالغات.
ـ اآللية التي يتم مبوجبها تقدمي البالغ إلكترونيا.
ـ حتديــث لإلجراءات املتبعة في البالغات، من 
تقدمي البالغ إلى التصرف فيه، وسلطة االعتماد، 
وما يتعلق بسجل البالغات والتقارير الدورية.

ـ آلية التعامل مع البالغات غير مستوفية الشكل، 
وإحاطة اإلدارات في الهيئة مبوضوع البالغ غير 

مستوفي الشكل، بحسب االختصاص.
ـ إمكانية منح مدة إضافية مماثلة للمبلغ الستيفاء 

البالغ الناقص خالل هذه املدة.
ومن منطلق حرص الهيئة على البالغات املقدمة 
لها من املعنيني وتشــجيعا لهم على املبادرة، 
وتفعيال للتشجيع السابق ذكره فقد متت إضافة 
مادة جتيز للهيئة منح مكافأة املبلغ، على غرار 
بعض التطبيقات في التشريعات املقارنة، بحيث 
يشجع املعنيني على إبالغ الهيئة عن املخالفات 
واجلرائم التي تقع في إطار اختصاص الهيئة، 
وتشجيعهم على تقدمي بالغ مستوفي الشكل 

يتضمن معلومات ووقائع جدية ينتهي التصرف 
به إلى ثبوت حتقق املخالفة، على أن يكون ذلك 

وفق النظام الذي يوضع لهذا الغرض.
وأشارت «أسواق املال» إلى أن هذه اخلطوة 
تأتي في إطار ما توليه الهيئة من اهتمام ومتابعة 
دائمة لنصوص التشريعات السارية وما يحتاج 
منها للتحديث والتعديل على ضوء ما أسفرت 
عنه التطبيقات العملية لها، بالشكل الذي يحقق 
األهداف املقررة في القانون رقم ٧ لسنة ٢٠١٠ 
بشأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط 

األوراق املالية وتعديالته.


