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سجل ارتفاعاً بـ 1.7 مليار دينار

»بيتك«: 5.5 % منو االئتمان سنوياً بالغاً 31.6 مليار دينار في يوليو 2015

شخصية متنح بغرض شراء 
أوراق مالي����ة ومتثل %9.3 
التسهيالت الشخصية،  من 
بينما يغط����ي النوع األخير 
القروض الشخصية األخرى 
التي اس����تقرت حصتها منذ 
العام عند %2.3  فبراير هذا 
التسهيالت الشخصية،  من 
وهي متنوعة وغير محددة 

األغراض.

قروض إسكانية

أما التسهيالت االئتمانية 
التي  الشخصية املقس����طة 
متنح لتمويل حاجات غير 
جتارية وشراء السكن اخلاص 
ارتفعت بواقع 1% على  فقد 
أساس شهري في يوليو إلى 
8.7 مليارات دينار ومبقدار 
85.2 مليون دينار عن نحو 

االئتمانية املمنوحة لألفراد، 
وتستخدم لتمويل حاجات غير 
جتارية على وجه اخلصوص 
في ش����راء أو ترميم السكن 
اخلاص، وارتفعت حصتها 
إل����ى 68% من  خالل يوليو 
التسهيالت الشخصية على 
حساب القروض االستهالكية 
التي تأتي في املرتبة الثانية 
والتي انخفضت حصتها إلى 
20.4% مقارنة بنسبة %21.9 
التسهيالت الشخصية،  من 
وهي متنح للعميل لتمويل 
حاجات����ه الش����خصية التي 
تغطي نفقات التعليم والعالج 
وكذلك احتياجاته من السلع 

املعمرة.
بينم����ا الن����وع الثال����ث 
الق����روض املوجهة لش����راء 
أوراق مالية وهي تسهيالت 

في سبتمبر 2008 ونسبتها 
.%2.5

النمو السنوي  وحتسن 
االئتماني����ة  للتس����هيالت 
الشخصية نسبيا إلى %8.9 
في يولي����و ع����ن 8.7% في 
يونيو، إال أنها لم تصل إلى 
مستوياتها التي سجلت %10.4 

في يوليو 2014.
التس����هيالت  ومتث����ل 
االئتمانية الش����خصية تلك 
القروض املمنوحة لألشخاص 
الطبيعيني بغرض  واألفراد 
متويل أغراض فردية تختلف 
باختالف حاجاتهم املتنوعة، 
إذ ميكن تقس����يمها بحسب 
الغرض املمنوحة من أجله 

إلى 4 أنواع وهي:
تسهيالت مقسطة متثل 
احلجم األكبر من التسهيالت 

إلى القطاع���ات االقتصادية 
في يوليو.

التسهيالت الشخصية

وحلل التقرير التسهيالت 
االئتماني����ة خ����الل يوليو 
بحس����ب حجمه����ا املوج����ه 
إل����ى القطاعات واألنش����طة 
االقتصادية املختلفة، حيث 
التسهيالت االئتمانية  تأتي 
الش����خصية كأكب����ر حصة 
املمنوح،  التمويل  من حجم 
التس����هيالت  وانخفض����ت 
 %1.1 الش����خصية بنس����بة 
ومبقدار 143 مليون دينار إلى 
12.8 مليار دينار في يوليو 
عن نحو 12.97 مليار دينار 
)متثل 40.4% من االئتمان( 
في يونيو الذي كان قد ارتفع 
ارتفاعه  بأعلى زيادة من����ذ 

9.6% من االئتمان املصرفي 
خالل يوليو 2015.

ثم جاءت نشاطات أخرى 
التي استقرت حصتها عند 
6.7% م���ن االئتم���ان، فيما 
استقرت حصة قطاع الصناعة 
عند 5.5% للشهر الثاني على 
التوالي، في حني انخفضت 
حصة االئتمان املمنوح إلى 
قطاع املؤسسات املالية غير 
إلى 4.1%، ويالحظ  البنوك 
استقرار حصة قطاع النفط 
اخلام والغ���از عند 2% من 
االئتمان منذ أبريل، وتشير 
املؤش���رات إلى أن االئتمان 
الزراعة  املوجه إلى قط���اع 
وصيد األس���ماك باإلضافة 
إلى قط���اع اخلدمات العامة 
م���ازال يقل ع���ن 0.5% من 
االئتم���ان املصرفي املمنوح 

قال تقرير صادر عن بيت 
الكويتي )بيتك(  التموي���ل 
النمو السنوي للنشاط  ان 
االئتماني املمنوح من القطاع 
املصرفي الكويتي حقق %5.5 
في يولي���و 2015 بنحو 1.7 
مليار دين���ار ليصل حجمه 
31.6 مليار دينار، إال أن هذا 
النمو السنوي جاء أقل من 
النمو املسجل في يوليو من 
العام املاضي 2014 الذي بلغ 

7.3%، بواقع%1.8.
بينم���ا تراجع النش���اط 
االئتماني على أساس شهري 
في يوليو 2015 بأقل من %0.5 
ومبق���دار 133 مليون دينار 
عن نحو 31.75 مليار دينار 
من التس���هيالت االئتمانية 
املمنوحة ف���ي يونيو الذي 
سجل منوه الشهري %1.4، 
كما يقل متوسط منو االئتمان 
خالل األشهر ال� 7 األولى من 
2015 )0.4%( عن���ه في ذات 
الفت���رة من الع���ام املاضي 

.)%0.5(
وارتفعت حصة النشاط 
االئتماني من إجمالي حجم 
الودائع لدى القطاع املصرفي 
للمرة الثانية على التوالي في 
يوليو منذ بداية العام احلالي 
إلى 81.5%، في حني سجلت 
الودائع منوا سنويا نسبته 

5.4% في يوليو.

القروض الممنوحة

وأشار التقرير الى استفادة 
املجموعة األنشطة االقتصادية 
التي متتلكها  من املدخرات 
البنوك كودائ���ع مصرفية 
لديها، وهي املصدر الرئيسي 
لتمويل األنشطة االقتصادية 
والتجارية املختلفة، بينما 
تتباي���ن حص���ة كل قطاع 
القروض املمنوحة  من تلك 
إليهم، فقد تراجعت نسبيا 
حصة االقتراض الشخصي 
إلى 40.6% من حجم النشاط 
االئتماني ف���ي يوليو، تاله 
نش���اطا العقار واإلنشاءات 
اللذان حتس���نت حصتاهما 
إل���ى 31.2% من  مجتمعتني 
التسهيالت االئتمانية )زاد 
إلى  العقار  القطاع  نش���اط 
25.2% م���ن حجم االئتمان، 
كما حتس���نت حصة قطاع 
اإلنشاءات إلى 6.1% من حجم 
ارتفعت  االئتمان(، بينم���ا 
حصة قطاع التجارة لتمثل 
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8.9 % منواً 
سنويًا للتسهيالت 
الشخصية بـ 12.8 

مليار دينار

أصدرت 1000 تشريع وقرار خالل العامني األخيرين.. ثلثها قرارات تاريخية

حكومة جابر املبارك رفعت دخل الكويتي إلى 71 ألف دوالر
مستوى معيشة املواطن ومنحه 
مكتسبات في مجاالت الرعاية 
االجتماعي����ة واالقتصادي����ة 
والسياسية واخلدمات شملت 
املوظف واملتقاعد والعسكري 
ورجل األمن والشباب واألسرة 

واملجتمع بشكل عام.
التش����ريعات  وأهم تل����ك 
والقرارات فيما يتعلق بصلتها 
املباشرة باألس����رة واملواطن 
متثلت ف����ي  تس����هيل تقدمي 
اخلدمات وإجن����از املعامالت 
للمواطنني واملقيمني وإنش����اء 
دي����وان وطني حلماية حقوق 
اإلنسان ومحاكم خاصة لألسرة 
ومزايا مادية واجتماعية تسهم 
في حتقيق التنمية البش����رية 
بزيادة الدخول وتطوير منظومة 
الصحة والتعليم وتطوير نظم  
الرواتب واملعاشات وزيادتها 
الى جانب الب����دالت ومكافآت 
نهاية اخلدمة وتطوير وتوسيع 
نطاق التأمني الصحي وتطوير 
نظام الدعم وإقرار منحة مواد 
البن����اء وضبط األس����عار في 
األس����واق، وخصوصا املواد 
الغذائية واللحوم. ودعم غير 
مسبوق للشباب بإنشاء وزارة 
معنية بشؤونهم والتوسع في 
ابتكاراتهم ومشروعاتهم  دعم 
واملتوس����طة  الصغي����رة 
للمناص����ب  وتصعيده����م 

القيادية. 
كذل����ك وضع����ت احلكومة 
القضية اإلسكانية في صدارة 
أولوياتها وتعاونت مع مجلس 
األمة بشكل غير مسبوق من خالل 
التشريعات وكذلك اإلجراءات 
التي س����اهمت في  التنفيذية 
تس����ريع بناء املدن اإلسكانية 
وارتفاع معدل توزيع الوحدات 
ألف  إلى 12  اإلسكانية سنويا 
وحدة خالل العامني االخيرين 
مقارنة مبتوسط 3 آالف وحدة 
سنويا في السابق، وذلك عبر 
حترير أراض تكفي لبناء 220 
ألف وحدة، ال����ى جانب إقرار 
تعديل قانون الرعاية السكنية 
وقانون منحة املواد اإلنشائية 

بقيمة 30 ألف دينار.

وكشف التقرير انه ونتيجة 
لنم����و االنفاق االس����تثماري 
وارتف����اع أس����عار النفط  فقد 
الناجت احمللي االجمالي  ارتفع 
مبعيار القوة الشرائية ليبلغ 
ما مجموعة 1120 مليار دوالر 
خالل السنوات االربع املشار 
اليها مبتوسط سنوي بلغ 280 
مليار دوالر، ونتيجة لذلك ارتفع 
متوسط دخل املواطن الكويتي 
مبعيار القوة الشرائية من 67 
ألف دوالر عام 2011 الى نحو 71 
ألف دوالر في املتوسط خالل 

السنوات األربع االخيرة.
وخالل تلك الفترة أصدرت 
حكومة املبارك ملصلحة الكويت 
ومواطنيها نحو ألف تشريع 
وقرار منها نحو 300 تشريعا 
خالل العامني االخيرين ثلثها 
على االقل تاريخية، كما عقدت 
احلكومة أكثر من 230 اجتماعا 
أصدرت فيه����ا نحو 500 قرار 
منها نحو 300 قرار فقط خالل 
عامي  2014 و2015 بهدف دفع 
التنمية وحتس����ني  مس����يرة 

حتقيق املوازنة العامة للدولة 
لفوائض مالي����ة متراكمة بلغ 
مجموعه����ا قبل اقتطاع حصة 
احتياطي االجيال القادمة نحو 
176 مليار دوالر ومبتوسط 44 
مليار دوالر سنويا، مع االخذ في 
االعتبار تراجع الفائض مبقدار 
44 مليار دوالر وبنسبة 84% من 
52.2 مليار دوالر عام 2011 الى 
8.3 مليارات دوالر عام 2015.

وأوضح التقرير أن حكومة 
املبارك استثمرت تلك العوائد 
في اس����تكمال اجن����از اخلطة 
اخلمسية األولى )2010 – 2015( 
والتي ش����ملت تنفيذ مشاريع 
ضخمة في قطاع النفط، والبنية 
التحتية بإنفاق اس����تثماري 
إجمالي بلغ في السنوات األربع 
2012 و2013 و2014 و2015 نحو 
106 مليارات دوالر ومبتوسط 
سنوي بلغ 26.5 مليار دوالر 
حسب صندوق النقد الدولي، 
معظمها استثمارات حكومية 
والبقية للقطاع اخلاص احمللي 

واألجنبي.

القانون  العام وإعالء لسلطة 
واملساءلة ألي مسؤول.

وأشار التقرير الذي استند 
الى احصاءات وتقارير صندوق 
النقد الدول����ي الى ان حكومة 
املب����ارك حققت عل����ى مدار 4 
س����نوات اجنازات اقتصادية 
واجتماعية واضحة انعكست 
على مختل����ف قطاعات البالد 
وملسها املواطنني على اختالف 
وش����رائحهم  مس����توياتهم 
واس����تفادت من االرتفاع الذي 
النفط لتبلغ  شهدته أس����عار 
90 دوالرا للبرميل كمتوسط 

لالعوام االربعة االخيرة.
وأشار التقرير الى أن ميزان 
احلس����ابات اجلارية للكويت 
حقق فوائض مالية جتاوزت 
230 ملي����ار دوالر نتيجة منو 
العائ����دات النفطي����ة بصورة 
كبيرة مبتوس����ط 57.6 مليار 
دوالر سنويا رغم تراجع هذا 
الفائض في ع����ام 2015 بقيمة 
44.6 مليار دوالر وبنسبة %68 
مقارنة بع����ام 2011، فضال عن 

الواضح مع مجلس األمة بعد 
انهاء االحتقان واألزمات املتتالية 

بني السلطتني.
التقرير ان حكومة  ويرى 
املبارك مهدت الطريق إلجنازاتها 
من خالل 3 محاور رئيس����ية 
أولها التعاون مع مجلس األمة 
الجناز القوانني املعطلة وامللفات 
العالقة وحرص اعضائها على 
حض����ور اجتماع����ات اللجان 
البرملانية والتشاور مع نواب 
القضايا،  الشعب في مختلف 
وثانيها، إصالح منهجية عمل 
احلكومة من خ����الل منظومة 
جدي����دة لتس����هيل االجراءات 
املقدمة للمواطنني  واخلدمات 
والش����ركات واجلهات االخرى 
والتنس����يق فيما بني اجلهات 
احلكومي����ة املختلفة وتعزيز 
برامج االصالح االداري مبعايير 
ش����فافة وعادلة  للمس����اءلة 
والترقي، وثالثها محاربة كل 
أشكال الفساد املالي واالداري 
مبنظوم����ة متكامل����ة حلماية 
أم����ن املجتم����ع وصيانة املال 

كش����ف تقري����ر اقتصادي 
الكويت شهدت  ان  متخصص 
تط����ورات اقتصادي����ة عديدة 
خالل السنوات األربع االخيرة 
ومنذ تولى سمو الشيخ جابر 
املبارك احلمد الصباح رئاسة 
احلكومة في 30 نوفمبر 2011 

وحتى اآلن. 
وأوضح تقرير أعده فريق 
البحث ملجلة غلوبل االقتصادية 
الشهرية ان املبارك الذي اكتسب 
خبرات ش����ديدة التنوع على 
م����دى نحو 4 عق����ود أمضاها 
في العمل الع����ام في مختلف 
جهات وقطاعات الدولة تقريبا 
املالية  وخصوصا املج����االت 
واالدارية والعسكرية واألمنية 
والشؤون االجتماعية والعمل 
واالعالم واحلكم احمللي جنح 
في حتقيق العديد من االجنازات 
عل����ى الصعي����د االقتصادي 
واالجتماع����ي وذل����ك بفضل 
السامية لصاحب  التوجيهات 
غالف أكتوبر 2015الس����مو أمير البالد والتعاون 
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استثمار 170 مليار 
دوالر فوائض لتطوير 

البنية التحتية 
واملرافق وتوزيع 
12 ألف وحدة 

سكنية سنويًا
 

تسريع مشروعات 
املستودعات 

احلدودية وجسر 
جابر وميناء مبارك 

الكبير  ومحطة الزور 
الشمالية 

8.6 مليارات دينار )تشكل 
نحو 66.6% من التسهيالت 
الشخصية( في يونيو الذي 
سجل اس����تقرارا في منوها 
بنسبة 1% على أساس شهري 
ومبق����دار 93 مليون دينار، 
بينما استقر منوها السنوي 
في يوليو بش����كل ملحوظ 
مسجال 15% ومقارنة بنموها 
في يونيو 2015 وهو ما يفوق 
منوها في ذات الشهر من عام 

2014 البالغ %14.5.
بينما تراجعت التسهيالت 
االئتمانية الشخصية املوجهة 
لش���راء أوراق مالية بنسبة 
إل���ى 2.6 مليار دينار   %7.8
مبقدار 222 مليون دينار عن 
نحو 2.8 مليار دينار )يشكل 
حجمه���ا 20.4% من االئتمان 
املوجه لألفراد( في يونيو الذي 
شهد منوا شهريا غير مسبوق 
نس���بته 7.8% منذ املعدالت 
االستثنائية في عام 2008، كما 
زاد تراجعها السنوي الذي بدأ 
منذ أكتوبر من العام املاضي 
إلى 3.1% يوليو مقارنة بنسبة 
2.5% في يونيو على أساس 
سنوي، بينما كانت سجلت 
ارتفاعا سنويا قدره 3.3% في 
ذات الفترة من العام املاضي 

.2014

القروض االستهالكية

أما القروض الش���خصية 
االستهالكية التي يحصل عليها 
األفراد لتمويل شراء السلع 
املعم���رة أو لتغطية تكاليف 
العالج والتعليم فقد تراجعت 
في ح���دود 0.5% ومبقدار 6 
ماليني دينار إلى 1.195 مليار 
دينار مقارنة بنحو 1.2 مليار 
دينار )متثل 9.3% من حجم 
االئتمان املوجه لألفراد( في 
يونيو الذي ش���هد ارتفاعها 
بنسبة 1%، في حني ارتفعت 
على أساس سنوي بنسبة %1.4 
في يوليو وتعد األدنى مقارنة 
مبستويات منوها السنوية منذ 
عام 2009، وتقل عن ارتفاعها 
بنسبة 1.9% في يونيو، كما 
تعد أدنى من نس���بة منوها 
التي اقتربت من 6.8% خالل 

يوليو 2014.

باقي تفاصيل التقرير 
على موقع األنباء اإللكتروني 


