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 3سبتمبر 2020

تعميم للبنوك وشركات االستثمار والتمويل

أكد أن نماذج أعمال الشركات ستختلف

«املركزي» يغلق نافذة االستعالم واإلبالغ
عن القروض ...ويفتح أخرى لدى «ساي نت»
| كتب سعود الفضلي |
أوق ــف بنك الـكــويــت املــركــزي،
ف ـ ــي ت ـع ـم ـي ــم ل ـج ـم ـي ــع الـ ـبـ ـن ــوك
امل ـح ـل ـيــة وش ــرك ــات االس ـت ـث ـمــار
والـ ـتـ ـم ــوي ــل ،اس ـت ـق ـب ــال طـلـبــات
االس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــام واإلب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاغ ع ــن
بيانات التسهيالت االئتمانية
وعـمـلـيــات الـتـمــويــل عـبــر نـظــام
مركزية املخاطر «،»Main Frame
اع ـ ـت ـ ـبـ ــارًا مـ ــن م ـط ـل ــع سـبـتـمـبــر
الـجــاري ،على أن تقوم الجهات
كــافــة بــاالسـتـعــام واإلب ــاغ عن
تلك بيانات جميع العمالء من
خ ــال ن ـظ ــام شـبـكــة املـعـلــومــات
االئتمانية «ساي نت».
وأفاد بأنه يجب على جميع

الـجـهــات مــراعــاة ســرعــة إدخ ــال
بيانات التسهيالت االئتمانية
أو عمليات الـتـمــويــل فــي نظام
مـ ــركـ ــزيـ ــة امل ـ ـخـ ــاطـ ــر عـ ـب ــر خــط
االتـ ـص ــال امل ـب ــاش ــر ،ع ــن الـفـتــرة
املـ ـنـ ـتـ ـهـ ـي ــة ف ـ ــي  31أغـ ـسـ ـط ــس
املــاضــي ،خ ــال الـفـتــرة املـحــددة
بـ 10أيام عمل ،والتي تنتهي في
 14سبتمبر الجاري ،مع مراعاة
الـ ـ ــدقـ ـ ــة وال ـ ـت ـ ـح ـ ـقـ ــق مـ ـ ــن ص ـحــة
إدخال هذه البيانات.
وأوض ـ ـ ــح أنـ ــه س ـي ـتــم إي ـق ــاف
العمل بالنظام نهائيًا بتاريخ
 30سبتمبر الجاري.
وج ــاء فــي تعميم «املــركــزي»
أن ـ ـ ــه «ب ـ ـ ــاإلش ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى ت ـع ـم ـيــم
(املـ ــركـ ــزي) رق ــم (/2رب ،رب أ،

رس ،رس أ )97/2003/الصادر
بـ ـ ـت ـ ــاري ـ ــخ  22يـ ــون ـ ـيـ ــو ،2003
بشأن نظام األخطار املصرفية
والـ ـق ــواع ــد ال ـ ـصـ ــادرة ف ــي شــأن
ت ـط ـب ـي ـقــه ،وال ـت ـع ـم ـي ـمــن رقـمــي
(رب س )101/1995/و(/2رب،
رس )251/2009/ال ـص ــادري ــن
بـ ـت ــاريـ ـخ ــي  21ي ــونـ ـي ــو 1995
و 18نــوفـمـبــر  ،2009ف ــي شــأن
الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدود الـ ـ ـق ـ ـص ـ ــوى ل ـل ـت ــرك ــز
االئ ـت ـم ــان ــي ،وإل ـ ــى الـتـعـلـيـمــات
الصادرة إلى البنوك التقليدية
رقم (/2رب )12/1997/بتاريخ
 10أب ــري ــل  ،1997والـتـعـلـيـمــات
الصادرة للبنوك اإلسالمية رقم
(/2رب أ )150/2003/بتاريخ 3
نوفمبر  ،2003في شأن البيانات

إيقاف العمل بنظام
مركزية املخاطر نهائيًا
في  30الجاري
ال ـخ ــاص ــة ب ـب ـط ــاق ــات االئ ـت ـم ــان
امل ـص ــدرة م ــن ال ـب ـنــوك املـحـلـيــة،
يــوقــف اع ـت ـبــارًا مــن  1سبتمبر
م ــن الـ ـع ــام الـ ـح ــال ــي ،اس ـت ـق ـبــال
ط ـل ـب ــات االسـ ـتـ ـع ــام ،وط ـل ـبــات
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى أرقـ ـ ـ ــام ســريــة

لصحيفة هوية ،وكذلك نماذج
الحسابات الشخصية ومذكرة
شـ ـط ــب الـ ـعـ ـم ــاء عـ ـب ــر ال ـب ــري ــد
ال ـي ــوم ــي ،وك ـش ــف الـتـسـهـيــات
االئتمانية ،والنموذج الخاص
ب ـب ـط ــاق ــات االئـ ـتـ ـم ــان امل ـص ــدرة
مــن البنوك املحلية ،والنماذج
الخاصة بالتركزات االئتمانية
وامل ـ ـ ـصـ ـ ــالـ ـ ــح املـ ـ ـت ـ ــداخـ ـ ـل ـ ــة ع ـبــر
االتصال املباشر (،)Mainframe
عـلــى أن ت ـقــوم جـمـيــع الـجـهــات
ب ـ ــاالسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــام واإلبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاغ ع ــن
بيانات التسهيالت االئتمانية
وع ـم ـل ـيــات ال ـت ـمــويــل م ــن خــال
نـظــام شــركــة شبكة املعلومات
االئـ ـتـ ـم ــانـ ـي ــة (سـ ـ ـ ــاي ن ـ ـ ــت) عــن
جميع أنواع العمالء».

بينها  385ألفًا تذاكر سفر

 4ماليني دينار ...مزايا عينية في «التربية»
| كتب علي إبراهيم |
أفـ ـ ـ ـ ـ ــادت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر م ـط ـل ـعــة
ل ـ ـ ــ«الـ ـ ــراي» ،ع ــن ت ــراج ــع قيمة
املزايا العينية التي سيستفيد
م ـن ـه ــا الـ ـع ــامـ ـل ــون فـ ــي وزارة
ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة عـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــام املـ ــالـ ــي
الحالي  ،2021/ 2020مــا عدا
تـ ــذاكـ ــر الـ ـسـ ـف ــر الـ ـت ــي ش ـهــدت
زيادة في االعتمادات املطلوبة
هذاالعام.
ووفـ ـ ـق ـ ــا لـ ـلـ ـمـ ـص ــادر ،بـلـغــت
القيمة اإلجمالية لالعتمادات
امل ـ ـ ــالـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة امل ـ ـ ـط ـ ـ ـلـ ـ ــوبـ ـ ــة لـ ـلـ ـفـ ـئ ــة
امل ـح ــاس ـب ـي ــة «أج ـ ـ ــور ورواتـ ـ ــب
عـ ـيـ ـنـ ـي ــة» ع ـ ــن الـ ـسـ ـن ــة امل ــالـ ـي ــة
الحالية ما قيمته  4.085مليون
ديـ ـن ــار ،بــان ـخ ـفــاض  474ألــف
دينار عن املعتمد للسنة املالية
السابقة  ،2020/ 2019ملواجهة
الـ ـ ـص ـ ــرف عـ ـل ــى ب ـ ـنـ ــود ت ــذاك ــر

السفر حسب الحاجة الفعلية،
وإسكان املوظفني وفقًا لدراسة
إسكان موظفي الدولة.
وتـ ـفـ ـصـ ـيـ ـلـ ـي ــا ،زادت ق ـي ـمــة
االعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــادات املـ ـ ـق ـ ــدرة ل ـل ـنــوع
«ت ــذاك ــر س ـفــر» بـنـحــو  75ألــف
ديـنــار مــن  310آالف فــي 2019
 ،2020/ل ـت ـب ـلــغ  385ألـ ـف ــا فــي
.2021/ 2020
ويستفيد من تذاكر السفر،
ديـ ــوان ع ــام ال ـ ــوزارة بــواقــع 36
أل ــف دي ـن ــار ،وريـ ــاض األط ـفــال
ب ــ 43ألـفــا ،والتعليم االبتدائي
بـ ــ 37أل ـفــا ،والـتـعـلـيــم املتوسط
بـ 90ألفًا ،والثانوي بـ 103آالف،
وامل ـعــاهــد املـخـتـلـفــة ب ـ ــ 37ألـفــا،
وخ ــدم ــات الـتـعـلـيــم ال ـعــام ب ــ12
أل ـفــا ،وال ـخــدمــات األخ ــرى ب ــ27
ألفًا.
إلــى ذل ــك ،شـهــدت اعتمادات
 4أنـ ـ ـ ـ ـ ــواع أخـ ـ ـ ـ ــرى فـ ـ ــي ال ـف ـئ ــة

املحاسبية نفسها تراجعًا في
ال ـق ـي ـم ــة ،وي ــأت ــي ع ـل ــى رأس ـه ــا
«إس ـ ـ ـكـ ـ ــان م ــوظـ ـف ــن  -إيـ ـج ــار
ـان» ،ال ــذي شـهــد انخفاضًا
م ـب ـ ٍ
بـ ـ ـ ـ ــ 524.5ألـ ــف ديـ ـن ــار لـيـصـبــح
 3.68مـلـيــون فــي ،2021/2020
مـ ـق ــارن ــة مـ ــع  4.2مـ ـلـ ـي ــون فــي
 ،2020/ 2019ف ـي ـمــا ت ــرك ــزت
تلك االعـتـمــادات على برنامج
الخدمات األخرى.
ولـ ـ ــم ت ـظ ـه ــر أي اعـ ـتـ ـم ــادات
مالية كمزايا عينية للمركبات،
إال أن اع ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــادات امل ـ ـ ـيـ ـ ــاه
وال ـك ـهــربــاء إلس ـك ــان املــوظـفــن
تراجعت من  15ألف دينار في
 2020/ 2019إل ــى  12أل ـفــا في
 ،2021/ 2020كـمــا انخفضت
اع ـت ـمــادات صـيــانــة األثـ ــاث من
 15ألف دينار إلى  1500دينار
فـقــط ،وصـيــانــة املـبــانــي مــن 10
آالف إلى  2000دينار فقط.

 616.17ألف دينار
لتأثيث «األمن الوطني»
| كتب علي إبراهيم |

علمت «الراي» أن األمانة العامة ملجلس الوزراء ،حصلت على
موافقة الجهات الرقابية على التعاقد مع إحدى الشركات،
لتنفيذ ممارسة توريد وتركيب أثاث للمبنى الجديد لجهاز
األمن الوطني ،بقيمة  616.17ألف دينار.
وأفادت مصادر مطلعة أن موافقة الجهات الرقابية،
مشروطة بالتزام املقاول بأن تحقق قياسات األثاث الذي
سيتم توريده املتطلبات الفعلية للجهة ،وأن يتم توريده
خالل املدة التعاقدية ،وأن يتزامن البدء في توريد األثاث
مع تسلم املشروع ،على أن يتم تعديل مدة التأمني في
الوثيقة ( ،)3-5لتتطابق مع الوارد في الشروط الخاصة
وصيغة العقد ،والبالغة  9أشهر بعد
انتهائه.أن ّ
يعد
وأكدت الجهات الرقابية على مجلس الوزراء،
مواصفات فنية تفصيلية للبنود املطلوبة في املشاريع
املستقبلية.

سجلت الهبوط األكبر باملؤشر إلى جانب جورجيا

االبتكار في الكويت تراجع  18مرتبة
| إعداد علي الفضلي |

سجلت الكويت تراجعًا كبيرًا
في مؤشر االبتكار العاملي لعام
 2020بعد حلولها في املرتبة 78
عامليًا بواقع  28.40نقطة ،مقارنة
باملركز  60خــال الـعــام املاضي،
وهـبــوطـهــا إل ــى املــرت ـبــة الــرابـعــة
خليجيًا.
وب ـح ـس ــب املـ ــؤشـ ــر ال ـس ـن ــوي
ال ـ ـصـ ــادر ع ــن امل ـن ـظ ـمــة ال ـعــامل ـيــة
ل ـل ـم ـل ـك ـيــة الـ ـفـ ـك ــري ــة ب ــال ـت ـع ــاون
م ــع ج ــام ـع ــة «ك ــونـ ـي ــل» ومـعـهــد
«إن ـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــاد» ،فـ ـ ـ ـ ـ ــإن الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
وجورجياّ ،
سجلتا أكبر تراجع
فـ ــي املـ ــؤشـ ــر خ ـ ــال ن ـت ــائ ــج ه ــذا

الـ ـع ــام ،بـحـيــث أظ ـه ــرت الـكــويــت
انخفاضًا ،في املقاييس املتعلقة
بخلق املعرفة وفي األصــول غير
املادية ،على وجه الخصوص.
ووف ـ ـ ـقـ ـ ــا ل ـ ـل ـ ـمـ ــؤشـ ــر ،س ـج ـلــت
ال ـ ـكـ ــويـ ــت  56.7ن ـق ـط ــة م ـح ـت ـلــة
املــرت ـبــة  88عــامل ـيــا ع ـلــى صعيد
مقياس املؤسسات ،فيما جاءت
فــي املرتبة  63وبــواقــع  31نقطة
فــي مـقـيــاس رأس امل ــال الـبـشــري
واألب ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاث ،وف ـ ـ ــي املـ ــرت ـ ـبـ ــة 98
وب ـن ـحــو  20ن ـق ـطــة ف ــي مـقـيــاس
تـ ّطــور األع ـمــال ،فــي الــوقــت الــذي
ح ــل ــت فـ ـي ــه ب ــامل ــرك ــز  55عــامل ـيــا
وبـ 44.7نقطة على صعيد البنية
التحتية.

ّ
كـمــا حــلــت ال ـبــاد ف ــي املــرتـبــة
 73عــامل ـيــا وب ــواق ــع  17.8نقطة
على مستوى املعرفة ومنتجات
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ،وف ــي امل ــرك ــز 88
وب ـن ـحــو  16ن ـق ـطــة ف ــي مـقـيــاس
املـ ـنـ ـتـ ـج ــات االب ـ ــداع ـ ـي ـ ــة ،بـيـنـمــا
ج ـ ــاءت ف ــي امل ــرت ـب ــة  81وب ــواق ــع
 45.3نقطة على مستوى تطور
التسويق.
ووفـ ـق ــا ل ـت ـقــريــر ل ـل ـمــؤشــر،
فـ ـ ـ ــإن عـ ـ ـ ـ ــددًا مـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــدول مــن
ب ـ ـي ـ ـن ـ ـهـ ــا ال ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــت س ـج ـل ــت
ً
أداء أق ـ ــل مـ ــن املـ ـت ــوق ــع عـلــى
مـسـتــوى االب ـت ـكــار ،باملقارنة
م ــع م ـس ـتــوى الـتـنـمـيــة فـيـهــا،
مبينًا أن هــذه ال ــدول تحظى

ب ـ ــإجـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي ن ـ ـ ــات ـ ـ ــج م ـح ـل ــي
مرت ــبط بش ــكل ك ــبير بالنفط.
فــي املـقــابــل ،واصـلــت اإلم ــارات
تصدرها قائمة الدول الخليجية،
بـ ـع ــد ح ـل ــول ـه ــا ف ـ ــي امل ــرتـ ـب ــة 34
عامليًا بواقع  41.79نقطة ،تلتها
السعودية فــي املــركــز  66ب ــ30.94
نـ ـقـ ـط ــة ،ث ـ ــم قـ ـط ــر ب ــامل ــرتـ ـب ــة 70
ب ــ ،30.81والبحرين في املركز 79
ب ـ ـ ـ ــ ،28.37إض ــاف ــة إل ــى ُع ـم ــان في
املرتبة  84بـ 26.50نقطة.
أمــا الـصــدارة العاملية فجاءت
مـ ــن ن ـص ـي ــب س ــويـ ـس ــرا مـ ـج ــددًا،
ب ـ ـ ــ 66.08ن ـق ـطــة ،تـلـتـهــا ال ـســويــد
بـ ــ ،62.47ثــم أميركا بنحو 60.56
نقطة.

هكذا أدارت مصر معركة احتياطي النقد
منذ التعويم وحتى «كورونا»
ُ
ت ـ ـ ـش ـ ـ ـيـ ـ ــر األرقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـخـ ــاصـ ــة
ب ــاحـ ـتـ ـي ــاط ــي م ـ ـصـ ــر م ـ ــن ال ـن ـق ــد
األجـنـبــي إلــى أنــه مـ ّـر بالعديد من
املـنـحـنـيــات خ ــال الـفـتــرة املاضية
ب ــال ـش ـك ــل الـ ـ ــذي ي ـم ـك ــن تـسـمـيـتــه
ب ــ«ل ـغ ــز ح ـق ـي ـق ــي» ،خ ـص ــوص ــا أن
الـبـنــك املــركــزي امل ـصــري تمكن من
إضافة عشرات مليارات الدوالرات
إلـ ـ ــى خ ــزانـ ـت ــه الـ ـخ ــاص ــة خـ ـ ــال 4
س ـ ـنـ ــوات ف ـ ـقـ ــط ،أي مـ ـن ــذ ت ـعــويــم
الـجـنـيــه مـقــابــل الـ ــدوالر فــي بــدايــة
.2016
وتشير البيانات إلى أنه وحتى
م ـن ـت ـصــف م ــاي ــو املـ ــاضـ ــي ،ف ـقــدت
بـنــوك الـعــالــم أكـثــر مــن  175مليار
دوالر مــن احتياطيات النقد ،لكن
األوضــاع كانت مختلفة في مصر
التي هــوى احتياطي النقد لديها
من  36مليار دوالر قبل ثورة يناير
 2011إلى نحو  13مليارًا فقط في
 2013فاقدًا  23مليارًا بتراجع 63.8
في املئة.
ورب ـمــا ك ــان تــولــي ط ــارق عامر
رئـ ــاسـ ــة «امل ـ ــرك ـ ــزي امل ـ ـصـ ــري» فــي
ن ـ ـهـ ــايـ ــة ن ــوفـ ـمـ ـب ــر  2015ع ــام ــة
فاصلة في تاريخ احتياطي النقد
األج ـن ـبــي ،حـيــث ك ــان االحـتـيــاطــي
ي ـب ـلــغ ق ـبــل ت ــول ـي ــه م ـس ـت ــوى 16.4
مليار دوالر ،لكن خالل عام واحد
فقط ارتفع إلى  23.05مليار بزيادة
 40.5في املئة.
وواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل احـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاط ـ ــي م ـص ــر

االرت ـفــاع ليسجل فــي بــدايــة العام
ال ـحــالــي ،وألول م ــرة فــي تــاريـخــه،
 45.45مليار دوالر.
لكن فــي ظــل «ك ــورون ــا» ،أنفقت
الحكومة نحو  9.5مليار دوالر من
احتياطي النقد في خطط التحفيز
لينزل إلــى  35.95مليار دوالر في
مايو املاضي ،ثم عــاد ليرتفع إلى
 38.2مليار في يوليو.
أمــا األدوات التي اعتمد عليها
«املـ ـ ــركـ ـ ــزي» ،وتـ ـح ــديـ ـدًا مـحــافـظــه
طارق عامر ،فبدأت بتحرير سوق
الصرف لجذب تحويالت العاملني
في الخارج والتي بالفعل ارتفعت
من  22.3مليار دوالر قبل التعويم
إلـ ــى م ـس ـت ــوى  26.8م ـل ـي ــار خ ــال
العام املاضي بزيادة  20.2في املئة.
وبــالـتــوازي مع تعويم الجنيه،
تــم القضاء على عمليات الــدولــرة
وال ـت ـج ــارة ف ــي ال ـع ـم ــات ،لـتــرتـفــع
ال ـح ـص ـي ـل ــة الـ ـ ـ ــدوالريـ ـ ـ ــة ل ـل ـب ـنــوك
ب ـع ـش ــرات األضـ ـع ــاف ع ــن األرق ـ ــام
املحققة قبل التعويم.
بالتزامن مع ذلــك ،ومــع اعتماد
الشفافية ،تمكن «املركزي املصري»
م ـ ــن اسـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــادة ثـ ـق ــة م ــؤسـ ـس ــات
ال ـت ـمــويــل ال ــدول ـي ــة لـيـحـصــل على
مجموعة من القروض ،كما تدخل
لـ ـي ــوق ــف اسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــزاف جـ ـ ــزء ك ـب ـيــر
م ــن اح ـت ـيــاطــي ال ـن ـقــد ف ــي س ـلــع ال
تستفيد منها الــدولــة أو املــواطــن
بشكل مباشر.

10

«صندوق النقد»:
القاهرة قادرة
على الوفاء بالتزاماتها
|القاهرة  -من نعمات مجدي
ومحمود عبد اهلل ورانيا البحراوي|

أكد صندوق النقد الدولي ارتفاع معدالت نمو
االقتصاد املصري ،إلى نحو  6.4في املئة خالل العام
املالي الحالي ،خصوصًا ًأنها تنفذ إصالحات
مهمة ّ
مبينًا
شموال بقيادة القطاع الخاص،
لتحقيق نمو أكثر
أن لديها قدرة قوية على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
وتابع في تقريره الخاص حول طلب مصر الحصول
على  2.77مليار دوالر ،ضمن حزمة «أداة التمويل
السريع» ،أن القطاع املصرفي واملالي املصري مازال
مستقرًا ،رغم الصدمات التي هزت االقتصاد العاملي
خالل أزمة جائحة تفشي فيروس «كورونا».
من ناحية ثانية ،طرح إعالن مصر وقف استيراد
الدواجن املجمدة ،استفسارات لدى املصريني ،عن
اسباب هذا القرار ،وإمكانية أن تكون بالدهم قد
حققت االكتفاء الذاتي.
في هذا السياق ،قال رئيس قطاع الثروة الحيوانية
والداجنة طارق سليمان «نعم اقتربنا كثيرًا من
االكتفاء الذاتي ،ولدينا اكتفاء ذاتي في البيض ،وننتج
 14مليار بيضة سنويًا ،ولهذا حققنا اكتفاء ذاتيًا،
ولدينا صادرات في البيض».

العنزي :إستراتيجية حديثة لـ «السالم»
تتناسب مع مخرجات «كورونا»
ق ــال رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة مـجـمــوعــة ال ـســام
الـقــابـضــة «ال ـس ــام» مـحـمــد دويـ ــري ال ـع ـنــزي ،إن
غــالـبـيــة ال ـشــركــات امل ــدرج ــة فــي بــورصــة الـكــويــت
تمتلك مصدات مالية ،وكفاءة استثمارية عالية
تـجـعـلـهــا قـ ــادرة عـلــى ت ـج ــاوز ت ـحــديــات فـيــروس
ك ــورون ــا ب ــأس ــرع وق ــت م ـم ـكــن ،ق ـيــاســا بـشــركــات
املنطقة.
وبـ ـ ّـن ال ـع ـنــزي الـ ــذي تــولــى رئ ــاس ــة «ال ـس ــام»
ح ــدي ـث ــا ،أن ح ـج ــم االنـ ـكـ ـش ــاف ــات املـ ـع ـ ّـرض ــة لـهــا
الـ ـش ــرك ــات ال ـكــوي ـت ـيــة ض ـم ــن ال ـ ـحـ ــدود امل ـق ـبــولــة
عامليًا ،كما أن البنوك املحلية أبدت مرونة كبيرة
ف ــي الـتـعــامــل ائـتـمــانـيــا م ــع ال ـشــركــات املـتـضــررة
م ــن «ك ـ ــورون ـ ــا» ،م ــا ي ـع ــزز ال ـت ــوق ـع ــات املـتـفــائـلــة
بخصوص قدرتها على تجاوز التعقيدات املالية
الـصـعـبــة ال ـتــي أف ــرزت ـه ــا ال ـجــائ ـحــة ع ـمــومــا على
جميع القطاعات االقتصادية.
ولفت العنزي إلى أنه سيعمل مع بقية أعضاء
مجلس إدارة «ال ـســام» على بـنــاء إستراتيجية
حديثة ،تتناسب مــع مخرجات األزم ــة الحالية،
وتـسـتـقـيــم م ــع ال ـت ـط ــورات املــال ـيــة ال ـتــي تـمــر بها
األس ــواق ،مؤكدًا أن نماذج أعمال الشركات بعد
«ك ــورون ــا» لــن تـكــون مثلما ك ــان مـعـمــول بــه قبل
الفيروس.
وأكــد أنــه سيكون لعودة النشاط االقتصادي
إل ــى زخ ـمــه أث ــر إي ـجــابــي ع ـلــى أع ـم ــال ال ـشــركــات
املحلية ،مشيرًا إلى أن تبعات ذلك ستظهر على
العديد من القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر
مــن اإلج ــراءات االحـتــرازيــة ،جــراء تفشي فيروس
كورونا في الفترة املاضية.
وق ــال إن التأثير اإليـجــابــي لـتــراجــع تداعيات
كــورونــا لــم يظهر فــي الــربــع الـثــانــي ،مــرجـحــا أن
تشهد نتائج غالبية الشركات املحلية تحسنًا في

غالبية الشركات املحلية
املدرجة قادرة على تجاوز
تحديات الفيروس سريعًا
الربعني الثالث والــرابــع من العام الحالي ،ألكثر
من اعتبار ،ليس أقلها أن مسؤولي هذه الشركات
قاموا باالحتراز ماليًا خالل النصف األول ،كما أن
عودة التشغيل االقتصادي بعد التوقف الطويل
سـيـنـعـكــس إي ـجــابــا ع ـلــى أداء مـعـظــم ال ـشــركــات
املحلية.
ونـ ّـوه العنزي إلى أن «السالم» التي تأسست
في نوفمبر  ،1997شركة مساهمة عامة مدرجة
فــي بــورصــة الـكــويــت مـنــذ نوفمبر  ،2005وأنـهــا
من الشركات التي ستستفيد من عــودة النشاط
االق ـت ـصــادي ،ال سـيـمــا مــع ع ــودة االق ـت ـصــاد إلــى
استعادة نشاطه بشكل كامل ،حيث املتوقع عودة
نموه تدريجيًا للوصول ملا قبل جائحة كورونا.
وأوضــح أن مجلس إدارة املجموعة يستهدف
التركيز على تحقيق أربــاح مستدامة في الفترة
املقبلة ،من خالل أعمالها املتنوعة ضمن القطاع
امل ــال ــي ،مــع الـتــركـيــز عـلــى إدارة األصـ ــول وبـنــوك
الحفظ.
ُ
يذكر أن مجلس إدارة «السالم» ،أعيد تشكيله
أم ــس ،لـيـصـبــح مـحـمــد ال ـع ـنــزي رئ ـي ـســا ،وحـســن
الشمالي نائبًا للرئيس ورئيسًا تنفيذيًا ،إضافة
إل ــى ع ـضــويــة ك ــل م ــن ص ــال ــح املـصـل ـحــة ون ــادي ــة
الحسن وأحالم الحريري.

ّ
«أرامكو» تعلق استثمارات
بمليارات الدوالرات وتراجع ّ
توسعاتها
ً
أوردت صحيفة وول ستريت جورنال نقال عن
مصادر مطلعة أن شركة أرامكو السعودية تعكف
على مراجعة خطط للتوسع محليًا وخارجيًا،
وذلــك في مواجهة انخفاض حــاد ألسعار النفط
وعبء توزيعات األرباح (رويترز).
وأفـ ـ ـ ــادت بـ ــأن «أرامـ ـ ـك ـ ــو» س ـت ـع ـيــد ال ـن ـظ ــر فــي
خـطــة حجمها  6.6مـلـيــار دوالر إلضــافــة إنـتــاج
بـ ـت ــروكـ ـيـ ـم ــاوي ــات ب ـم ـص ـفــات ـهــا «م ــوتـ ـيـ ـف ــا» فــي
تكساس ،وكذلك في مشروع كبير للغاز الطبيعي
مع «سيمبرا إنرجي» في تكساس أيضًا ،مشيرة
إل ــى أن ال ـشــركــة سـتـعـلــق أي ـضــا اس ـت ـث ـمــارات في

مصافي تكرير بالصني والهند وباكستان.
من جهة أخــرى ،قـ ّـررت مؤسسة النقد العربي
الـسـعــودي (ســامــا) تمديد فـتــرة بــرنــامــج تأجيل
الــدفـعــات ملــدة  3أشـهــر إضــافـيــة حـتــى تــاريــخ 14
ديسمبر  ،2020رغـبــة منها فــي اسـتـمــرار تمكني
ال ـق ـط ــاع امل ــال ــي ال ـق ـي ــام ب ـ ــدوره ف ــي دع ــم الـقـطــاع
ال ـخ ــاص خـصــوصــا امل ـن ـشــآت املـتـنــاهـيــة الصغر
والصغيرة واملتوسطة .وأفادت «ساما» بأن عدد
العقود املستفيدة من البرنامج منذ إطالقه في
 14مــارس  2020بلغ  71764عـقـدًا ،وبلغت قيمة
الدفعات  50.6مليار ريال.

