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نظراً الرتباطها المباشر بشريحة واسعة من المواطنين

«المركزي» :القروض محور أساسي في االستقرار النقدي والمالي
العبيد :التعليمات الجديدة تهدف إلى مواكبة
المتغيرات لمعدالت النمو السكاني والتضخم

كتبت �سمر امني:
�أكد نائب حمافظ بنك الكويت املركزي ،يو�سف
العبيد� ،أن البنك ي��ويل اهتماما كبريا ب�أمر
القرو�ض باعتبارها حمورا �أ�سا�سيا يف اال�ستقرار
النقدي واملايل ،ونظرا ملا لها من ارتباط مبا�رش
ب�رشيحة وا�سعة من املواطنني.و�أو�ضح �أن البنك
�أدخل جمموعة من التعديالت اجلوهرية ال�صادرة
ب�ش�أن قواعد و�أ�س�س منح البنوك و�رشكات اال�ستثمار
والتمويل للقرو�ض اال�ستهالكية واملق�سطة،
وذلك وفق ًا حلركة امل�ؤ�رشات الأ�سا�سية لالقت�صاد
الكويتي ،وم���ؤ��شرات �أداء القطاع امل�رصيف
وجمموعة من العوامل ذات ال�صلة بهذه القرو�ض
وا�ستخداماتها.وا�شار �إلى �أن هذه التعليمات
تهدف �إلى تنظيم منح البنوك و�رشكات التمويل
ه��ذه النوعية من التمويل مبا ي�سد احلاجات
الفعلية للعمالء ،واحلد من اال�ستخدام املفرط لهذا
التمويل دون وجود حاجة �رضورية لدى العميل،
م�ؤكد ًا ان «املركزي» دائما �سباق يف عملية ا�صدار
التعليمات التي حتاكي الواقع واملتغريات فيما
البنوك املركزية يف الدول الأخرى حتذو حذوه
وت�ستقي بع�ض التعليمات منه.
و�أمل��ح �إل��ى �أن هذه التعليمات تقع على عاتق
اجلهة املانحة وتدفعها للتحقق من ا�ستيفاء

• يوسف العبيد

ال����شروط امل��ق��ررة ودرا���س��ة الو�ضع االئتماين
للعميل ،والوقوف على الغر�ض من التمويل،
وتقدمي امل�شورة املالية للعمالء ،الفت ًا �إلى �أن
من �ضمن املتغريات التي مت �أخذها باالعتبار
تغريات معدالت النمو ال�سكاين وارتفاع الت�ضخم
وارتفاع �أ�سعار ال�سلع وم�ستويات الأجور منذ عام

البقاء على نسبة االستقطاع للعاملين عند %40
والمتقاعدين %30

 ،2004مبينا �أن البنك ا�ستعان باحدى اجلهات
اال�ست�شارية العاملية لدرا�سة الأم��ر برمته.
و�أو�ضح �أن الدرا�سة �شملت عمل مقارنة مع بع�ض
الدول الأخرى يف املنطقة� ،إذ خل�صت يف النهاية
�إلى �رضورة ادخال التعديالت يف ذلك ال�ش�أن،
�آخذين يف االعتبار �أن يكون هناك حاجة فعلية
لالقرتا�ض وتعزيز ثقافة االدخ��ار ،واحل��د من
النزعة اال�ستهالكية.
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن «امل��رك��زي» �أب��ق��ى على ن�سبة
اال�ستقطاع كما هي للعاملني واملتقاعدين بن�سبة
 40و ,%30على التوايل ،ما يعني �أنه لن يكون
هناك ا�ستفادة للكل من التعليمات اجلديدة.
و�أكد ان املركزي يعمل على التما�س احتياجات
امل��ج��ت��م��ع ،وي��در���س �أي م��ق�ترح��ات ب�صورة
م�ستفي�صة� ،إال �أننا ل�سنا �أو�صياء على العمالء
وق���رار االق�ترا���ض م��ن ع��دم��ه م�ت�روك للعمالء
ودورنا هنا هو العمل على حمايتهم ،مبينا �أن
«املركزي» �أخذ بعني االعتبار �إمكانية حدوث
زيادة يف الأ�سعار عقب دخول التعليمات اجلديدة
حيز النفاذ ،لذلك خاطب حمافظ البنك املركزي
وزارة التجارة وال�صناعة حتى تكون الأ�سعار
حتت املراقبة ،كا�شف ًا عن حملة توعوية �سيقوم
بها البنك ب�صورة �رسيعة ،و�أخرى بداية 2019
لتنوير العمالء وتو�ضيح ال�صورة لهم.

• جانب من احلضور

العوضي :عدد المقترضين في الكويت بلغ نحو  749ألف مقترض

• وليد العوضي

قال املدير التنفيذي لقطاع الرقابة يف بنك
الكويت املركزي ،وليد العو�ضي� :إن الدرا�سة
التي �أعدها امل�ست�شار العاملي بينت �أن عدد
املقرت�ضني يف الكويت يبلغ � 739.45ألف
مقرت�ض منهم � 429أل��ف م��واط��ن ومواطنة
ميثلون ما ن�سبته  ،%90من القوى العاملة
دون  50عاما.
و�أ���ش��ار �إل��ى �أن متو�سط ال��رات��ب ال�شهري
للمقرت�ضني يبلغ  1100دينار ،فيما يبلغ
متو�سط القر�ض اال�ستهالكي  3600دينار ،فيما
يبلغ متو�سط القر�ض اال�سكاين � 23ألف دينار،
و�أن متو�سط تكلفة االقرتا�ص وهي ن�سبة الق�سط
ال�شهري �إلى �صايف الراتب .%27
ونوه �إلى �أن حمفظة القرو�ض �شجعت معدل
منو مركب بلغ  %14منذ عام  2000وحتى
 2017لتقفز من مليار �إلى  12مليار دينار،
مبينا �أن كل فرتة مل تكن بنف�س وترية النمو

فخالل الفرتة من  2000وحتى  2008بلغت نحو
 ،%18ومن � 2009إلى  2017بلغت .%11
واو�ضح العو�ضي �أن الرواتب منت بن�سبة %12
بني عامي  2004و 2017فيما ارتفعت معدالت
الت�ضخم الرتاكمية بن�سبة مركبة بلغت %67
فما كان يبلغ تكلفته � 15ألف دينار يف 2004
�أ�صبح � 25ألفا يف .2017
و�أ���ش��ار �إل���ى �أن ال��درا���س��ة ت�ضمنت فح�ص
التعليمات القائمة وتطورها خالل الأعوام
املا�ضية ،والنظر �إل��ى التجارب العاملية
وم�ضاهاتها ،ودرا���س��ة مقرتحات البنوك
الكويتية واحتياجات العمالء ،ودرا�سة تطور
�أر�صدة القرو�ض يف ميزانيات البنوك و�أثرها
على االقت�صاد الكلي.
ولفت �إلى �أن الهدف من التعليمات هو تنظيم
منح التمويل مب��ا يلبي احل��اج��ة الفعلية
للعمالء ،م��ن خ�لال ا�ستمرار من��و البنوك

من خالل تطبيق معايير موحدة أثناء بناء وتصميم وتشغيل المشاريع

«إس إن سي الفالين» :شركات النفط قادرة
على تخفيض التكاليف بنسبة %30
توقعت �رشكة «�إ�س �إن �سي الفالني» �أن �رشكات النفط
والغاز قادرة على تخفي�ض التكاليف بن�سبة %30
من خالل تطبيق معايري و�أ�ساليب منذجة موحدة
�أثناء فرتة بناء وت�صميم وت�شغيل م�شاريع النفط
والغاز.وت�شارك «�إ�س �إن �سي الفالني» يف معر�ض
وم�ؤمتر �أبوظبي ال��دويل للبرتول «�أديبك» 2018
خالل هذا الأ�سبوع ،حيث �سي�ستعر�ض اخلرباء
كيفية جناح ال�رشكة يف جماالت متعددة من �سل�سلة
االم���دادات وذل��ك من خ�لال خدمات اال�ست�شارات
والهند�سة ،و�سالمة الأ�صول ،والإكمال والت�شغيل،
وال�صيانة والعمليات .من خالل خدمات اال�ست�شارات
والهند�سة وح��ت��ى مرحلة ت�سليم امل�شاريع،
والإكمال والت�شغيل ،و�سالمة الأ�صول ،وال�صيانة
والعمليات .كما �سيناق�ش اخلرباء ،خالل جل�سات
تفاعلية ،م�ساهمة التقنية املتقدمة يف تغيري
وتطوير قطاع النفط والغاز ،وذلك من خالل عر�ض
تقني يو�ضح كيفية تخفي�ض تكاليف ال�رشكات
وحت�سني الإنتاجية وال�سالمة لعمالئها.وقال
ماجي �سيليجر ،نائب الرئي�س الأول لال�سرتاتيجية
والت�سويق ،النفط والغاز لدى �رشكة «�إ�س �إن �سي
الفالني»« :مع �إمكانية خف�ض النفقات الر�أ�سمالية
والت�شغيلية بن�سبة ت�صل �إلى  %30؛ توا�صل �رشكة

�إ�س �إن �سي الفالني جهودها لتح�سني الأ�ساليب
التي تعمل بها ال�رشكة مع العمالء من خالل
تب�سيط �إج��راءات العمل واال�ستفادة من البيانات
املتوفرة لديها لزيادة املعرفة .ويعد التحول
الرقمي عام ً
ال �أ�سا�سي ًا يف جناح وتطور �أعمالنا� ،إال
�أن وجود اخلرباء ذوي الكفاءات العالية وتكيفنا
مع املتغريات امل�ستمرة يعدان الركيزة الأ�سا�سية
ال�ستمرار منو �أعمال ال�رشكة .وباعتبارنا �أحد
�أهم ال�رشكات العاملية الرائدة يف جمال الهند�سة
و�أعمال البناء ،ف�إننا نتطلع �إلى تقدمي اال�ست�شارات
الهند�سية وتطبيق �أف�ضل املمار�سات الت�شغيلية
لإجناز وت�سليم امل�شاريع لعمالئنا.
«ومتتلك ال�رشكة نحو � 15ألف موظف يف ال�رشق
الأو�سط .وتعمل ال�رشكة يف املنطقة منذ �أكرث من
عاما ،حيث جنحت م�ؤخر ًا يف �إجن��از العديد
50
ً
من امل�شاريع املميزة والتي ت�ضم هند�سة وت�صميم
وت�سليم م�صفاة متقدمة يف الإم���ارات ،وم�صنع
غرينفيلد للكلورالقلوي  PVCيف �سلطنة ُعمان،
بالإ�ضافة �إلى تقدمي خدمات الدعم للمرحلة الثانية
من م�رشوع غربي القرنة للمن�ش�آت ال�سطحية يف
حقل النفط يف العراق ،وخدمات الدعم والإدارة
مل�صفاة الزور يف الكويت.

وتلبية االحتياجات التمويلية للعمالء ،ودعم
اال�ستقرار املايل واالقت�صاد الكلي واحلد من
اال�ستخدام املفرط لهذه التعليمات ،يف غري
الهدف املحدد له.
واملح العو�ضي �إلى �أن التعليمات �أكدت على
�رضورة قيام اجلهة املانحة بدرا�سة الو�ضع
امل��ايل واالئتماين للعميل وال��وق��وف على
الغر�ض من القر�ض وم��دى حاجة العميل
له ،وتقدمي امل�شورة والن�صح للعمالء حول
احتياجاتهم والتزاماتهم ،و�إي�ضاح خماطر
الزيادة يف االلتزامات ،الفتا �إلى �أن القر�ض
اال�ستهالكي �أ�صبح متعدد االغرا�ض لتمويل
االحتياجات ال�شخ�صية اال�ستهالكية ومل
يعد هناك ��ضرورة للم�ستندات الدالة على
اال�ستخدام ،فيما حدد غر�ض القر�ض اال�سكاين
ب�شكل وا�ضح برتميم �أو بناء �أو �رشاء �سكن
خا�ص ،والبد من توافر م�ستنداته الالزمة.

بالتزامن مع النمو االقتصادي الكبير وارتفاع الرسوم الجمركية

«االحتياط الفيدرالي» أبقى أسعار الفائدة على حالها
قال تقرير �صادر عن بنك الكويت
ال��وط��ن��ي �إن جم��ل�����س االح��ت��ي��اط
الفيدرايل ابقى �أ�سعار الفائدة على
حالها عند  ،2.25%- 2كما توقعت
الأ�سواق ب�شكل وا�سع .ومع النمو
االقت�صادي الكبري وارتفاع الر�سوم
اجلمركية وزي��ادة الأج��ور� ،سيبقى
البنك املركزي غالبا يف م�ساره
لرفع �أ�سعار الفائدة يف دي�سمرب.
وقد �سجل االقت�صاد ربعني متواليني
من النمو على �أ�سا�س �سنوي �أعلى
بكثري من  ،3%وازداد منو الأجور
ب���أ��سرع وت�ي�رة ل��ه يف م��ا يقارب
ع�رش �سنوات ،والبطالة حالي ًا عند
م�ستويات متدنية قيا�سي ًا.
و�أف���ادت بيانات العمل الأمريكية
القوية ب�أن الرواتب غري الزراعية
ارتفعت مبقدار  250.000وظيفة،
وب����أن معدل دخ��ل ال�ساعة ارتفع
بن�سبة  ،0.2%لي�صل االرت��ف��اع
ال�سنوي للأجور �إلى .3.1%وي�سجل
الرقم من �سنة لأخرى �أعلى ارتفاع
منذ �أبريل .2009
و�أ�ضاف التقرير :لقد ارتفع م�ؤ�رش
�أ���س��ع��ار امل��ن��ت��ج لأع��ل��ى درج��ات��ه
ال�شهرية منذ  ،2012متنامي ًا الى
 %0.6يف �أكتوبر طبق ًا لإح�صائيات
�إدارة العمل .و�أ���ش��ارت البيانات
�إلى زيادة مبقدار  %0.2يف �سبتمرب

• توقعات برفع أسعار الفائدة في ديسمبر املقبل

وب��درج��ة تفوق توقعات ال�سوق
مبراحل والتي تبلع  .%0.2ولقد
�أ�سند االرتفاع ب�شكل رئي�سي الى قفزة
يف �أ�سعار خدمات التبادل التجاري
واجل��ازول�ين ،فيما ت�ستمر حرب
الت�سعرية اجلمركية مع ال�صني يف
�إث��ارة القلق ب�سبب تعطيل �سل�سلة
العر�ض .وت�ؤيد البيانات كذلك
خطة االحتياطي الفيدرالية لرفع

ن�سب الفوائد تدريجي ًا.وتابع« :يبقى
ال�س�ؤال ما �إذا كان هناك جمال كاف
ل�سوق الوظائف الأمريكية باالرتفاع
دون خلق ت�ضخم مفرط»؟.
و�أفادت وزارة العمل الأمريكية ب�أن
الت�ضخم ال�سنوي يف �أمريكا تراجع
من 2.7%يف �أغ�سط�س �إلى 2.3%يف
�سبتمرب .ومع اقرتاب الت�ضخم من
الن�سبة امل�ستهدفة البالغة،2%

�أو�ضح البنك املركزي �أن املزيد من
رفع �أ�سعار الفائدة يبقى متوقعا
مع حتويل ال�سيا�سة �إل��ى �سيا�سة
حيادية .ويف جتاهل وا�ضح النتقاد
أ��ص�ر جريوم
ت��رام��ب املتوا�صلّ � ،
باول على �أن البنك املركزي «خارج
العملية ال�سيا�سية» و�سي�ستمر
مبحاولة القيام مبا هو يف م�صلحة
االقت�صاد.

