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احلياة تعود للنشاط املصرفي بـ ٤٣ مليون دينار قروض استهالكية
مصطفى صالح - عالء مجيد

علــى الرغم من تشــدد 
القــروض  البنــوك ملنــح 
االستهالكية للمقيمني، بناء 
على تعليمات بنك الكويت 
املركزي ومتاشيا مع األوضاع 
الراهنة الناجمة عن تفشي 
جائحــة ڤيــروس كورونا 
وانعكاساتها السلبية على 
جميع القطاعات االقتصادية، 
واقتصارهــا فقــط علــى 
املواطنني، وفئات قليلة من 
املقيمني، شــهدت القروض 
االستهالكية، املوجهة لشراء 
ســلع معمــرة وســيارات، 
بنهاية يوليو املاضي منوا 
شهريا بنسبة ٢٫٩٪ وبقيمة 
٤٢٫٥ مليــون دينار بنهاية 
يوليــو املاضي، لتصل الى 
١٫٥٢ مليار دينــار، مقارنة 
بـ ١٫٤٧ مليار دينار بنهاية 

يونيو املاضي.
ووفقــا لبيانــات بنــك 
املركــزي، فــإن  الكويــت 
االئتمان املمنوح من البنوك 
الكويتيــة ارتفاعا شــهريا 
بنهايــة يوليــو املاضــي 
بنســبة ٠٫٤٣٪ مرتفعــا بـ 
١٧٣ مليون دينــار، ليصل 
الــى مســتوى ٣٩٫٥ مليار 
دينار، مقارنة بنهاية شهر 
يونيــو املاضي الذي حقق 
االئتمان فيــه ٣٩٫٣٣ مليار 
دينار، فيما ارتفع االئتمان 
بشكل سنوي بنسبة ٤٫٦٪ 
مقارنة مبستوياته بنهاية 

يوليو ٢٠٢٠.
وفيمــا يخص القروض 
متنــح  التــي  املقســطة، 
للكويتيــني بغرض ترميم 
او شــراء سكن خاص، فقد 
ارتفاعــا بنســبة  شــهدت 
١٫٤٪ بنهاية يوليو املاضي 
لتسجل مستوى ١٢٫١ مليار 
دينــار، باملقارنة بـــ ١١٫٩٣ 

عودة احلياة لطبيعتها في 
الكويت، واالنتقال التدرجي 
بني مراحل اخلطة املوضوعة 
من مجلس الوزراء واجلهات 
الصحية، حيث ساعدات هذه 
املؤشــرات االيجابية على 
انتعــاش حركــة االئتمان 
لدى البنوك احمللية، واجتاة 
املستهلكني للحصول على 

قروض من جديد.
وفــي املقابــل، شــهدت 
القــروض املوجهة لشــراء 
اوراق مالية انخفاضا شهريا 
بنسبة ٢٫٣٪ لتسجل مستوى 
٢٫٥٧ مليــار دينــار بنهاية 

بلغ نســبته ١٣٫٢٪ مقارنة 
مبستوياتها بنهاية يوليو 
٢٠١٩ والبالغــة ١٫٦١ مليار 

دينار.
انخفاض الودائع

وعلى صعيد الودائع لدى 
القطــاع املصرفي الكويتي، 
فقد انخفضت ودائع القطاع 
بنســبة ٠٫٢٥٪ لتصــل الى 
٤٤٫٩ مليــار دينــار بنهاية 
املاضــي، باملقارنة  يوليــو 
مــع تســجيلها مســتوى 
٤٥٫٠٢ مليــار دينار بنهاية 
يونيو املاضــي، وباملقارنة 

٧٫٠٧ مليارات دينار، لتكون 
احلكومة بذلك قد زاد ودائعها 
٤٣٦ مليون دينار خالل عام.
وعلــى صعيــد القطــاع 
الودائع  اخلاص تراجعــت 
بالدينــار الكويتي بنســبة 
٠٫٠٧٪ شــهريا بنهاية شهر 
يوليــو لتصل الــى ٣٥٫٣٣ 
مليار دينار، بعدما ســحب 
القطاع اخلــاص ٢٦ مليون 
دينار من ودائعه بالدينار، 
بينما ارتفعت ودائع القطاع 
اخلــاص بالدينــار بشــكل 
سنوي بلغ ١٫٢٩ مليار دينار 
عن مستوياتها بنهاية يوليو 

يوليو املاضي، باملقارنة بـ 
٢٫٦٣ مليــار دينــار بنهاية 
يونيو املاضي، بينما سجلت 
ارتفاعا سنويا بنسبة ٠٫٥٨٪ 
مقارنة مبستوياتها بنهاية 
يوليو ٢٠١٩ والبالغة ٢٫٥٦ 

مليار دينار.
كما شــهد قطــاع النفط 
والغــاز انخفاضا شــهريا 
لتســجل   ٪٠٫٣٢ بنســبة 
مســتوى ١٫٨٢ مليار دينار 
بنهايــة يوليــو املاضــي، 
باملقارنة ١٫٨٣ مليار دينار 
بنهاية يونيو املاضي، كما 
ســجلت ارتفاعــا ســنويا 

مــع مســتوياتها بنهايــة 
يوليــو مــن العــام املاضي 
فقد ارتفعت الودائع بشكل 
سنوي بنسبة ٢٫٩٪ بزيادة 
١٫٢٨ مليــون دينار. وزادت 
احلكومة ٢٣٣ مليون دينار 
من ودائعهــا بنهاية يوليو 
املاضي ليصل اجمالي ودائع 
احلكومة باجلهاز املصرفي 
الــى ٧٫٥ مليــارات دينــار 
بارتفاع شهري بلغ نسبته 
٣٫٢٪. وبشــكل سنوي فقد 
ارتفعت بنسبة ٦٫١٦٪ مقارنة 
مبســتوياتها بنهاية يوليو 
من العــام املاضــي البالغة 

من العام املاضي وبنســبة 
.٪٣٫٨

وبنهاية يوليو تراجعت 
القطــاع اخلــاص  ودائــع 
بالعمــالت األجنبية، حيث 
انخفضــت بنســبة ١٣٫٥٪ 
لتصــل الى مســتوى ٢٫٠٧ 
مليار دينار، كما انخفضت 
ودائــع اخلــاص بالعمالت 
األجنبية على اساس سنوي 
بنهاية يوليو املاضي بنسبة 
 ٤٤٨ بانخفــاض   ٪١٧٫٧٩
مليون دينار عن مستويات 
يوليو مــن العــام املاضي 
والبالغة ٢٫٥٢ مليار دينار.

بنمو ٢٫٩٪ زيادة شهرية إلى ١٫٥٢ مليار دينار بنهاية يوليو املاضي

مليار دينار بنهاية يونيو 
املاضي، بينما سجلت منويا 
ســنويا بلغ ٢٫٠٣٪ مقارنة 
مبستوياتها بنهاية يوليو 
مــن العام املاضــي البالغة 

١١٫٨٦ مليار دينار.
وتأتــي عــودة معدالت 
االئتمــان الــى االرتفاع من 
جديد خــالل شــهر يوليو 
التراجــع  بعــد  املاضــي، 
الذي شــهدته خالل األشهر 
املاضيــة نتيجــة إجراءات 
اإلغــالق ملواجهة انتشــار 
ڤيــروس كورونــا، وتأتي 
أيضا بالتزامن مع استمرار 

القطاع اخلاص سحب ٢٦ مليون دينار من ودائعه لتنخفض إلى ٣٥٫٣٣ مليار ديناراحلكومة زادت ودائعها ٢٣٣ مليون دينار خالل يوليو لتصل الى ٧٫٥ مليارات دينار

«موديز»: جاذبية أسواق اخلليج لألجانب 
تخفف من وطأة «كورونا»

«الكويتية»: عادل الصانع رئيسًا تنفيذيًا بالوكالة

«نفط الكويت» تلغي مناقصة حتليل مخبري للتربة

٣ مديرين جدد للتسويق في «صناعة الكيماويات»

قالت وكالة «موديز» في 
تقرير إن ربحية قطاع إدارة 
األصــول فــي دول مجلــس 
التعاون اخلليجي ستواجه 
ضغطا متوسطا إلى مرتفع 
خــالل الفترة مــن ١٢ إلى ١٨ 
شهرا املقبلة، ما يعكس أزمة 
ڤيروس كورونا التي صاحبها 

انخفاض أسعار النفط.
وأضافــت أن انخفــاض 
التنــوع اجلغرافــي وتنوع 
إلــى  املنتجــات، باإلضافــة 
التوتــرات اجليوسياســية 
احمللية سيرفع من مستوى 
الضغط. ومع ذلك، فإن حتسن 
البيئــة التنظيميــة وزيادة 
اهتمام املستثمرين األجانب 
قد يخفف من حدة االرتفاع.
أن  الرغــم مــن  وعلــى 
النفــط  انخفــاض أســعار 
مــن شــأنه أن يعيــق النمو 
واإلنفــاق  االقتصــادي 
العــام، ما يؤثر ســلبا على 
مدراء األصــول، فإن خطط 
حكومات دول اخلليج الرامية 
خلصخصــة بعض األصول 
احلكوميــة، ســتقدم بعض 

احلوافز التعويضية.
وتابعــت: كما قــد تؤثر 

مرمي بندق

قرر مجلس إدارة شركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية فــي اجتماعه أمس 
األول الذي حمل رقم (٢٠٢٠/١٧) إنهاء 
عقد الرئيس التنفيذي للخطوط اجلوية 
الكويتية كامــل العوضي اعتبارا من 
أمس. كما قرر مجلس اإلدارة تكليف 
عضو مجلس إدارة اخلطوط اجلوية 
الكويتية عادل الصانع القيام بأعمال 
الرئيس التنفيذي للشــركة بالوكالة 
اعتبارا من نفس تاريخ االجتماع وحلني 
صدور قرار بتعيــني رئيس تنفيذي 
للشركة. وقدم مجلس اإلدارة برئاسة 

الكابنت علي الدخان الشكر واالمتنان 
للعوضــي على جهــوده املبذولة في 
خدمــة الناقــل الوطنــي خــالل فترة 
توليه منصب الرئيس التنفيذي منذ 
١ نوفمبر ٢٠١٨، متمنيا له دوام التوفيق 
والنجاح في حياته املستقبلية. وأعرب 
الدخان عن ثقة مجلس اإلدارة في عادل 
الصانع لتكليفه في املنصب اجلديد، 
سائال املولى عز وجل أن يوفقه على 
حتمل تلك املسؤولية، مجددا ثقته في 
شتى قطاعات اإلدارة التنفيذية على 
حتقيق التطور املأمول للناقل الوطني، 
خصوصا في ظل الظروف احلالية التي 

متر بها صناعة الطيران في العالم.

محمود عيسى

قالت مجلة ميد إن شركة نفط الكويت 
ألغت مناقصة عقد التحليل املخبري، الذي 
يشكل جزءا من برنامج املعاجلة البيئية 
البالغة قيمته ٢٫٩ مليــار دوالر، وكانت 
املناقصــة امللغاة قد طرحت في ٧ يوليو 
٢٠١٩. ولم تبد شــركة نفــط الكويت أي 
سبب إللغاء العقد. وأشارت املجلة الى أن 
املشاريع التي يجري التعامل معها كجزء 
من برنامج املعاجلة البيئية قد تعرضت 
لتأخيرات وإلغاءات كبيرة، ففي عام ٢٠١٩، 
ألغت شــركة نفط الكويت مناقصة عقد 
لتنظيف ما بني ٢٠٠ ألف و٣٠٠ ألف متر 
مربع من التربة امللوثة، وكانت املناقصة 
امللغــاة تتطلب من املقاولــني على وجه 
التحديد استخدام تقنيات املعاجلة احليوية 

بــدال من دفن التربة امللوثة. ولكن العقد 
قد ألغي «ألسباب قانونية» وفقا ملا ذكرته 

مصادر مقربة من املشروع.
ويذكر ان مشروع املعاجلة البيئية قد 
وضع أساسا من قبل جلنة التعويضات 
التابعة لألمم املتحدة لتمكني الكويت من 
معاجلة األضرار البيئية الناجتة عن حرب 
اخلليج ١٩٩٠-١٩٩١، بعد أن اضرم اجليش 
العراقي املنسحب من الكويت النيران في 
أكثــر من ٦٠٠ بئر نفطية عام ١٩٩١ خالل 
املرحلــة األخيرة من حرب اخلليج، وقد 
ظلت احلقول مشتعلة ملدة ١٠ أشهر قبل 
أن يتم إخمادها، مخلفــة وراءها حوالي 
٢٢٫٥ مليون برميل من النفط املتســرب 
وأحلقت أضرارا مبنطقة تبلغ مساحتها 
٣٨٤ كيلــو مترا مربعــا نتيجة تدمير ما 

يقرب من ٧٠٠ بئر نفطية في الكويت.

وتتعلــق املطالبة التــي أقرتها األمم 
املتحدة بتلف التربة، مبا في ذلك بحيرات 
النفــط الرطبة واجلافــة، وكذلك األكوام 
امللوثة بالنفط، وفي مارس ٢٠١٨، منحت 
شركة نفط الكويت عقد استشارات إدارة 
املشروع لشركة WorleyParsons األسترالية 
كجزء من مشروع بقيمة ٢٫٩ مليار دوالر. 
من جانب آخر، ذكرت مجلة «ميد» ان شركة 
نفط الكويت مــددت حتى نهاية أكتوبر 
املقبل املواعيد النهائية لتقدمي العطاءات 
في مناقصتني رئيسيتني ملعاجلة التربة 
كجزء من برنامج اإلصالح البيئي الكويتي، 
وفقا ملصادر صناعية مطلعة. وقد اتخذ 
القرار األخير بتمديد املوعد النهائي لتقدمي 
العطاءات في اجتماع عقد في ٣ سبتمبر 
اجلاري وحدد املوعد النهائي اجلديد لتقدمي 

العطاءات في نهاية أكتوبر املقبل.

التعاون اخلليجي بتغييرات 
تنظيمية جلذب املستثمرين 
األجانب منذ عام ٢٠١٤، عندما 
بات التنوع االقتصادي أمرا 
أكثر إحلاحا نظرا النخفاض 

أسعار النفط.
وأشــارت الوكالــة إلى 
أن انضمام الســوق املالية 
السعودية إلى مؤشر إم إس 

ســي آي (MSCI) لألسواق 
الناشئة في مايو ٢٠١٩ عزز 
من االستثمار األجنبي. ومع 
فتح أســواق دول مجلس 
 ،(GCC) التعاون اخلليجي
مــن احملتمل أن يســتفيد 
مدراء األصول احملليني من 
خبرتهــم فــي املنطقة في 

جذب العمالء األجانب.

ربحية قطاع إدارة األصول ستواجه ضغطاً خالل ١٢ إلى ١٨ شهراً املقبلة

الشركة متدد موعد تقدمي عروض معاجلة التربة حتى نهاية أكتوبر املقبل

عادل الصانع

زيادة التوتــرات بني أميركا 
وإيــران في اآلونــة األخيرة 
على ثقة املســتثمر وتؤدي 
إلى تأخــر مشــاريع البنية 
النطاق،  الواســعة  التحتية 
وضعــف النمــو اإلقليمــي، 
مما يثقل كاهــل قطاع إدارة 

األصول.
وقامت معظم دول مجلس 

١٦ ٪ تراجع متويل الواردات 
بالعمالت األجنبية

ودائع غير املقيمني
ترتفع ٤٨ مليون دينار في ٧ أشهر

كشــفت بيانات البنك املركزي حلركة متويل الــواردات الكويتية 
بحســب النوع والعملة، عن تراجع الواردات بنسبة ١٦٪ بنهاية يوليو 
املاضي لتســجل ٢٥٣٫٢ مليون دينار، مقارنة مع ٣٠١٫٤ مليون دينار 
بنهاية يونيو املاضي، بانخفاض قيمته ٤٨٫٢ مليون دينار. وتصدرت 
الواردات بالدوالر األميركي حركة متويل الواردات خالل يوليو املاضي 
بـ ١٤٤ مليون دينار، بتراجع شــهري ٩٫٨٪ مقارنة مع شهري يونيو 
املاضي والبالغة ١٦٠ مليون دينار، تلتها الواردات بالعمالت األخرى بـ 

٨٦٫٨ مليون دينار، ثم الواردات باليورو بـ ١٧٫٨ مليون دينار.

أظهرت بيانات «املركــزي» أن ودائع األجانب من غير املقيمني في 
الكويت لدى القطاع املصرفي سجلت ارتفاعا بنسبة ١٪ منذ بداية العام 
احلالي وحتى نهاية يوليو املاضي، حيث بلغت مستوى ٧٫٠٧ مليارات 
دينار، مقارنة مع مستوى ٧٫٠٣ مليارات دينار بنهاية ديسمبر ٢٠١٩، 

بارتفاع قيمته ٤٨ مليون دينار خالل ٧ أشهر.

مطلق العازمي

٧٥٨ ألف دينار لتجديد مختبر البولي بروبلني
بعد إعفاء كامل العوضي من منصبه

«كيبيك»: ٣ رؤساء فرق جدد
أحمد مغربي

أصدر الرئيس التنفيذي بالوكالة في 
الشركة الكويتية للصناعات البترولية 
املتكاملة (كيبيك) حامت العوضي قرارا 

بتعيني ٣ رؤساء فرق جدد في الشركة 
اعتبارا من اليوم الثالثاء.

وجاء فــي التعميم الــذي حصلت 
«األنباء» على نسخة منه: تعيني علي 
العوضي رئيــس فريق عمل تخطيط 

للصيانــة ويكون مســؤوال أمام مدير 
مجموعــة الصيانــة، وتعيــني ســالم 
عبدالهادي رئيسا لفريق عمل املعدات 
الدوارة، فيمــا مت تعيني عيد العازمي 
رئيسا لفريق عمل الورش واألشغال.

أحمد مغربي

التنفيذي في شركة  الرئيس  أصدر 
صناعة الكيماويات البترولية مطلق العازمي 
تعميما يقضي بإجراء تغييرات تنظيمية 

ونقل ٣ مديرين في الشركة.
وجاء في التعميم الذي حصلت «األنباء» 
على نســخة منه نقل عبير معرفي إلى 
وظيفة مدير تسويق األسمدة وعمليات 
اإلمداد وتعود بأعمالها إلى نائب الرئيس 
التنفيذي للتصنيع والتســويق. ونقل 
محمد عبدالوحــد الكلبي لوظيفة مدير 
تسويق العطريات ويعود بأعماله إلى نائب 
الرئيس التنفيذي للتصنيع والتسويق. 
ونقل سليمان العبد السالم الى وظيفة 
مدير تسويق البومليرز، كما مت نقل تبعية 
فريق عالقات العمــل إلى دائرة املوارد 

البشرية.

ومن جهة آخرى، علمــت «األنباء» 
من مصادر نفطية مســؤولة أن شركة 
البترولية استقبلت  الكيماويات  صناعة 

األســبوع املاضي العطاءات املالية لعقد 
تطوير وجتديد املبنى القدمي ملختبر مصنع 
البولي بروبلني ونقــل وتركيب أجهزة 
املختبرات لتشغيل املصنع، حيث حازت 
شركة العرفج الهندسية على أقل العروض 

املالية بقيمة ٧٥٨ ألف دينار.
وقالــت املصادر إن الشــركة تلقت 
٨ عــروض مالية من أصل ١٠ شــركات 
مؤهلة للمشاركة في املناقصة، وتفاوتت 
األسعار لتبلغ أقصاها ١٫٤ مليون دينار من 
إحدى الشركات احمللية. وكانت «صناعة 
الكيماويات» وضعت مجموعة من الشروط 
للشركات ينبغي االلتزام بها في املناقصة 
وهي ضرورة أن تسري العطاءات ملدة ٩٠ 
يوما من تاريخ فض مظاريف العطاءات.

وتوقعت املصادر أن يتم الكشف عن 
الشركة الفائزة بالعقد في موعد أقصاه 

نهاية شهر سبتمبر اجلاري.


