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اخلميس ٨ سبتمبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

البنوك للمواطن باحلكومة والنفط: حّول راتبك وخذ «قرض حسن» 
مصرفي لـ «األنباء» إن استقطاب عمالء جدد 
إلى قاعدة عمالء البنك يســتهدف في املقام 
األول توسيع قاعدة العمالء، وهو األمر الذي 
يرفع من حصــص املصارف الســوقية في 
خدمات األفراد بصورة أو بأخرى، ناهيك عن 
رفع حجم العمليات التشغيلية املتوقع لها.
واستطرد بالقول «إن ارتفاع عدد عمالء 
البنوك يرفع من إمكانية زيادة حجم محفظة 
القــروض لدى البنك ذاتــه، إذ إن كل عميل 
جديــد من احملتمــل أن يكون مقترضا وهو 
ما يزيد من حجم العمليات التشغيلية لدى 
البنوك وهو ما يظهر جليا من التيســيرات 
التــي متنح لهــم جلهة االقتراض احلســن 
بحدود ائتمانيــة يحددها البنك، خصوصا 
مع حتويل الراتــب وهو األمر الذي يضمن 
حتقيق املصارف حملفظة قروض نظيفة من 

القروض املتعثرة».
٥ مزايا إضافية 

أشــار املصدر إلى أن اســتهداف البنوك 
لعمالء القطاعني احلكومي والنفطي لم يأت 
مــن فراغ، إذ إن عمالء تلــك الفئتني حتديدا 
يحققــون عدة عوامل أمان حــال اقتراضهم 

تتمثل في التالي: 
١- مستويات الرواتب: إذ إن تلك الفئات 
تتمتع مبستويات مقبولة أو عالية من الرواتب 
تتيح لها االقتــراض بأرقام ترفع من حجم 
محفظة االقراض لدى املصارف، واستحواذها 

على حصة سوقية أكبر.
٢- اســتمرارية: يضمن عمل املواطن في 
القطاع احلكومي والنفطي استمرارية الرواتب 
في كافة الظروف كونها مكفولة من الدولة.
٣- األمان: تتســم تلك الرواتب مبعدالت 
مرتفعة من األمان تنبع بصورة رئيسية من 
الضوابط القانونية لعمل هؤالء العمالء في 

تلك القطاعات.
٤- املزايا اإلضافية: يتمتع العاملون في 
تلــك القطاعات ببعض املزايا اإلضافية مثل 
العوائــد من اللجان وفرق العمل والبونص 

السنوي.
٥- مكافآت نهاية اخلدمة: يحظى موظفو 
القطــاع النفطي واحلكومــي مبيزة مكافآت 
نهاية اخلدمة والتي تشكل في مجملها فرصة 
لودائع جديدة لــدى القطاع املصرفي تتيح 
له سيولة إضافية ميكن استغاللها في رفع 

العمليات التشغيلية مجددا.

البنوك على العمــالء من املواطنني خيارات 
الدخول في ســحوبات على سيارات فارهة 
مبجرد حتويل الراتب، ناهيك عن سحوبات 
على مبالغ تصل إلى ١٢ ضعف الراتب وسحب 
لربــح ما بني ١٠٠ ألف و١٫٥ مليون نقطة من 
النقاط املرتبطة بالبطاقات االئتمانية للعمالء 
التي يسمح باستبدالها بتذاكر سفر وحجوزات 

فنادق وغيرها.
وعلى الرغم من كثرة املغريات أمام العمالء 
لتحويل رواتبهم إلى مصارف جديدة، يظل 
البعض يتســاءل عن الفائــدة التي جتنيها 
البنــوك من اســتقطاب املواطنني إلى قائمة 
عمالئهــا؟، وفــي هذا الصــدد، يقول مصدر 

والتجديد لعام.
ذهب وتسهيالت السفر

لم تغفل البنوك عشق املواطنني للسفر، 
فأدرجــت خيارات الســفر ضمــن عروضها 
الترويجيــة بــدءا مــن التذاكر وصــوال إلى 
البطاقــات االئتمانيــة املرتبطــة بخطــوط 
الطيران ونظام النقاط واألميال التي ميكن 
استبدالها بحجوزات طيران وفنادق وتأجير 
ســيارات واالسترداد النقدي، يأتي ذلك إلى 
طرح مصارف لغرامــات من الذهب يحصل 
عليها العمالء اجلدد مبجرد حتويل الراتب.
تضمنــت قائمة احملفــزات التي تطرحها 

١٠ آالف دينار، فيما تزداد مكاســب العمالء 
بحصولهم على هدية نقدية بنســبة ٢٪ من 

قيمة املديونية احملولة إلى البنك اجلديد.
البطاقات االئتمانية 

تضمنت باقــات املصارف منــح العمالء 
اجلدد لديها بطاقات ائتمانية مبختلف أنواعها 
مبميزات مختلفة، إذ تبدأ ببطاقات مســبقة 
الدفع معفاة من الرسوم للسنة األولى برصيد 
يصــل إلى ٢٠٠ دينار، وصــوال إلى بطاقات 
ائتمانية مجانية لسنة للرواتب التي تنخفض 
عن ١٧٠٠ دينار، ولعامني للرواتب من ١٧٠٠

دينار وأعلى مع االعفاء من رسوم االصدار 

علي إبراهيم 

يشــهد القطاع املصرفي احمللي منافســة 
محمومة بني البنوك الستقطاب عمالء جدد 
من املواطنني، عبر عروض ترويجية متنوعة 
حتفزهم على حتويل رواتبهم من خالل تقدمي 
حزمة تنافسية لكل شريحة من العمالء، والتي 
تبدأ ببطاقات ائتمانية معفاة من الرسوم لعام 
أو اثنني مرورا بهدايا من الـ «كاش» تصل إلى 
١٠٠٠ دينــار مبجرد حتويل الراتب، وصوال 
إلى قروض حسنة تصل إلى ٢٥ ألف دينار، 
ناهيك عن السحوبات على سيارات فارهة.

ووجهت بعض البنوك عروضها الترويجية 
الســتقطاب املواطنــني عامــة، فيمــا كانت 
هناك مصارف أخرى أكثر حتديدا لعمالئها 
املستهدفني من املواطنني العاملني في القطاعني 
احلكومي والنفطي، باإلضافة إلى الشركات 
املدرجــة، إذ قدمــت عروضها إليهــم بنظام 
الشــرائح التــي تتزايد مزاياها مــع ارتفاع 
مستوى الرواتب، وتضمنت غالبية عروض 

البنوك ما يلي: 
«كاش» مبجرد حتويل الراتب 

تعرض بعض البنوك هدايا نقدية للعمالء 
الذيــن يحولون رواتبهم إليهــا تبدأ بـ ٣٠٠

دينار وتصل إلى ١٠٠٠ دينار مبجرد حتويل 
الرواتب، وضعت مصارف أخرى نظام شرائح 
مبكافــأة نقدية قيمتهــا ٣٠٠ دينار للعمالء 
الذين تتراوح رواتبهم بني ٥٠٠ إلى أقل من 
١٧٠٠ دينار، فيما يزيد الكاش إلى ٤٠٠ دينار 
للعمــالء فوق الـــ ١٧٠٠ دينار، بينما حددت 
بعــض البنــوك مكافأة الـــ ١٠٠٠ دينار لكل 

العمالء من املواطنني.
قروض حسنة وشراء مديوينة

تتيح املصارف التي تســعى الستقطاب 
املواطنــني ميــزة تنافســية لعمالئها اجلدد 
تتشــكل في إمكانية منحهم قروضا حسنة 
وشراء مديونياتهم القائمة، إذ تبدأ القروض 
احلسنة املتاحة للعمالء حاليا بنحو ٨ آالف 
دينــار، فيما تصل قيمتها إلى ٢٥ ألف دينار 
بدون فوائد حتى ٥ سنوات، بينما لم تتوقف 
امليزة التنافســية إلمكانيــة االقتراض عند 
حتويل الراتب عند هذا احلد، إذ تتيح بعض 
البنوك خيار شراء مديونية عمالئها وحتويلها 
إلى البنك نفســه شــرط أال تقل قيمتها عن 

تصل قيمته إلى ٢٥ ألف دينار .. ومنافسة مصرفية على تقدمي «باكدج» الستقطاب عمالء جدد يتضمن شراء مديونياتهم.. ومنحهم «كاش» وذهباً وسيارات فارهة

رواتب العاملني في احلكومة والنفط مستمرة ومضمونة وآمنة.. وبسقف ائتماني مرتفعاستقطاب املواطنني يزيد قاعدة عمالء البنك.. ويرفع من حجم عملياته التشغيلية 

٩٥٠٫٤ مليون دينار أصول صناديق األسهم الكويتية
عالء مجيد

كشــفت بيانات أعدتهــا «األنباء» عن أن صافي 
أصول ٢١ صندوق أسهم (منهم ١٤ صندوقا تقليديا 
و٧ صناديق اسالمية) يستثمر في بورصة الكويت، 
قد شــهدت ارتفاعا سنويا بلغت نسبته ٣٪ خالل 
النصف األول من ٢٠٢٢، حيث بلغت ٩٥٠٫٤ مليون 
دينار مقارنة بـ ٩١٩٫٦ مليون دينار بنهاية النصف 
األول من ٢٠٢١، وجاءت الزيادة في إجمالي األصول 
املدارة بعد التحسن التدريجي الذي شهدته بورصة 
الكويت خالل فترة الـ٦ أشهر األولى من العام بفضل 
ارتفــاع أســعار النفط وزيادة مســتويات االنتاج 
وانعكاســها ايجابــا على االقتصــاد الكويتي رغم 
التحديات االقتصادية التي تزامنت مع بدء احلرب 

الروسية- األوكرانية.
وأظهرت البيانات أن السيولة املتاحة في ميزانيات 
الصناديق خالل النصف األول من ٢٠٢٢ قد شهدت 
منــوا مضطردا بقيمة ٤٪ لتســجل ١٧ مليون دينار 
مقارنة بســيولة قدرها ١٦٫٣ مليــون دينار بنهاية 
يونيو ٢٠٢١، وتعتبر تلك السيولة مؤشر الستعداد 
الصناديق ملوجة شراء في املستقبل، اال أنه يعكس 
في الوقت نفســه توقعات هــؤالء املديرين بتراجع 

أسعار األسهم واخلوف من تراجع األداء التشغيلي 
وانخفاض التوزيعات النقدية لتلك األسهم.

وبلغ حجم الســيولة لدى الصناديق التقليدية 
البالغ عددهم ١٤ صندوقا ١٤٫٩ مليون دينار بنهاية 
يونيــو املاضي مقابــل ١٢٫٨٠ مليــون دينار بنهاية 
الفتــرة املقارنة من ٢٠٢١ اي بزيــادة بلغت ١٦٫٥٪، 
بينما تراجعت الســيولة لدى الصناديق اإلسالمية 
البالغ عددهــم ٧ صناديق لتحقق ٢٫١ مليون دينار 
مقارنة بـ ٣٫٤٧ ماليني دينار بنهاية الفترة املقارنة 

من ٢٠٢١ أي بتراجع قدره ٣٩٫٥٪.
إلى ذلك، كشفت البيانات أن أرباح صناديق األسهم 
الـــ٢١ خالل النصف األول مــن ٢٠٢٢ قد بلغت نحو 
٦٠ مليون دينار، واستحوذت الصناديق التقليدية 
على ٨٧٪ من األرباح بقيمة ٥٢٫٣٤ مليون دينار في 
حني بلغت أرباح الصناديق اإلســالمية ٧٫٧ ماليني 
دينار لتستحوذ على ١٢٫٩٪ فقط من اجمالي أرباح 

كافة الصناديق.
٭ تنويــه: إن األداء الســابق ليــس بالضرورة 
مؤشــرا وال ينبئ بالضرورة عن األداء املستقبلي، 
وان ما حققته هذه الصناديق االستثمارية من عائد 
على االستثمار في الســابق ال ميكن االعتماد عليه 

بالنسبة للنتائج املستقبلية.

ً بنهاية النصف األول من ٢٠٢٢.. و٦٠ مليون دينار أرباح ٢١ صندوقا

السيولة املتاحة في ميزانيات الصناديق شهدت منوًا بـ ٤٪ لتسجل ١٧ مليون دينار

«نفط الكويت» بصدد إجناز مشروع خط أنابيب 
غاز بـ ٤٨٠ مليون دوالر بنهاية ٢٠٢٢

محمود عيسى

ذكرت مجلة «ميد» أنه من 
املتوقع أن يتم إجناز مشروع 
خط أنابيب الغاز التابع لشركة 
نفط الكويت والبالغة تكلفته 
٤٨٠ مليون دوالر، والذي يربط 
شــمال الكويت مبصفاة ميناء 
األحمدي، قبل نهاية العام، وفقا 
ملصادر في الصناعة النفطية.

وقــال أحــد املصــادر «من 
املتوقع أن يكتمل اجناز األعمال 
امليكانيكية في املشــروع وأن 
يبدأ تشغيله قبل نهاية العام».

فقــد متت ترســية عقود تبلغ 
قيمتها املجمعة نحو ٨ مليارات 
دوالر لتسجل بالتالي ارتفاعا 
نسبته ٩٥٩٪ عن قيمة العقود 
التي أرسيت في عام ٢٠١٩ والتي 
بلغــت ٧٥٥ مليون دوالر فقط 
وفقــا ملجلة «ميد بروجكتس» 
التي تتتبع نشــاط املشــاريع 

اإلقليمية.
وحتدثت صحف محلية في 
وقت ســابق من هذا العام عن 
حصول شــركة نفــط الكويت 
علــى موافقة اجلهــاز املركزي 
للمناقصات العامة على متديد 

عقد املشــروع ملــدة ٢٤٠ يوما 
تقريبا لتنتهي في ٢٦ ديسمبر 
٢٠٢٢. ويتضمن املشروع بناء 
خــط أنابيــب غاز بطــول ١٤٥

كيلومترا مع املرافق املرتبطة به 
لتزويد مصفاة ميناء األحمدي 
من حقول الغاز احلدودية في 

شمال الكويت.
ومت تنفيذ أعمال الهندســة 
األولية والتصميمات اخلاصة 
باملشروع من قبل مجموعة وود 
غرب البريطانية، فيما اضطلعت 
شركة «تكنيب» الفرنسية بدور 

مستشار إدارة املشروع.

يربط شمال الكويت مبصفاة ميناء األحمدي

وقــال مصدر آخــر «قامت 
شــركة نفط الكويــت بالفعل 
بتمديد الوقت املتاح للشــركة 
إلكمال املشروع، ولكن ال يتوقع 
أن تكون هناك حاجة للمزيد من 

التمديدات الزمنية».
وكانت شــركة «الرسن آند 
توبرو» الهندية قد فازت بالعقد 
في أبريل ٢٠١٩. ومنذ ذلك احلني، 
أصبحت خطوط أنابيب الغاز 
لــدول  أولويــة إســتراتيجية 

مجلس التعاون اخلليجي.
واضافت «ميــد» انه حتى 
هــذا الوقت من العــام احلالي، 

«أسواق املال» تطالب شركات السوق األول 
بتوفير النظام اإللكتروني للمشاركة

في إطار سعي هيئة أسواق 
املال املتواصل لتوفير احلماية 
جلمهور املتعاملني، وتعزيز 
املشاركة الفعالة للمستثمرين 
بكافة فئاتهم في اجلمعيات 
العامــة للشــركات املدرجة، 
واستنادا إلى القرار رقم (١٣٩) 
لسنة ٢٠٢٢ بشأن تطوير آلية 
املشاركة في اجلمعيات العامة 
للشركات املدرجة في بورصة 
املاليــة،  لــألوراق  الكويــت 
وحتديدا ما جاء في املادة (١-
١١) من الكتاب الثاني عشــر 
من الالئحة التنفيذية والتي 

الشركات املدرجة باستخدام 
النظام اإللكتروني للمشاركة، 
وفي جميع األحوال يكون حق 
احلضــور والتصويت عبر 
النظام اإللكتروني للمساهمني 
املقيدين في سجالت الشركة 
في نهاية يوم العمل العاشر 

الذي يسبق تاريخ اجلمعية 
العامة».

علــى جميــع  ويتعــني 
الشركات املدرجة في السوق 
النظــام  اســتخدام  األول 
اإللكتروني للمشاركة والذي 
توفــره الشــركة الكويتيــة 
للمقاصة لتمكني مســاهمي 
الشــركات من املشــاركة في 
اجلمعية العامة دون احلاجة 
حلضورهم شخصيا، وذلك 
جلميع اجلمعيات العامة التي 
ستعقد اعتبارا من تاريخ ٢

أكتوبر املقبل. 

جلميع اجلمعيات العامة التي ستعقد اعتباراً من ٢ أكتوبر املقبل

تنص علــى اآلتــي: «يجوز 
للشركات املدرجة استخدام 
النظام اإللكتروني حلضور 
اجلمعيــات العامة، وللهيئة 
في ســبيل حتقيــق أهدافها، 
وعلى األخص في نطاق حماية 
حقوق األقليــة إلزام أي من 


