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اقتصـاد االحد ٢٨ مارس ٢٠٢١

«كورونا» تزيد مدخرات الكويتيني في البنوك
احمللل املالي

في الوقت الذي عمل فيه 
اإلغــالق الكلي واجلزئي في 
البــالد خالل ٢٠٢٠ للحد من 
انتشار جائحة كورونا على 
خفض إنفاق األسر الكويتية 
على مجاالت السفر والترفيه 
والنقــل ارتفعــت معــدالت 
االدخار لدى البنوك بشــكل 
كبيــر خــالل العــام املاضي 
رغــم االنخفــاض امللحوظ 
في معدالت العائدة، وبدأت 
تداعيات اجلائحة تظهر على 
املواطنــني من خالل اللجوء 
إلــى االدخــار والتقليل من 
النفقات، وجلأ كثيرون إلى 
التخطيط لنفقاتهم وتوجيهها 
وتراجع منطهم االستهالكي 
باستثناء ما هو ضروري من 

االحتياجات.
ويبدو أن هناك تفضيال 
للبنوك كمالذ آمن للمدخرات 
خالل األزمة احلالية، وذلك 
بالتزامن مع االنخفاضات التي 
منيت بهــا بورصة الكويت 
وأسواق األسهم خالل ٢٠٢٠، 
وهو ما دفع القطاع اخلاص 
(الشــركات واألفــراد) إلــى 
اللجــوء للقطــاع املصرفي 
واالحتفــاظ باملدخــرات به 
مــن خــالل الودائــع، وذلك 
علــى الرغــم مــن انخفاض 
معدالت الفائدة، نتيجة خفض 
بنك الكويت املركزي ســعر 
اخلصم بالكويت إلى مستوى 
١٫٥٪ ملواجهة تداعيات أزمة 

«كورونا».
هــذا النمو فــي مدخرات 
القطــاع اخلــاص  وودائــع 
وفقا إلحصائية بنك الكويت 
املركــزي جــاء بالرغــم من 
انخفاض ملحوظ في أسعار 
الفائدة على الودائع إلى ١٫٦٢٪ 

ان الغالبية العظمى من ودائع 
القطاع اخلاص هي بالدينار 
الكويتي، حيث شكلت الودائع 
بالدينار نهاية شهر يناير ٢٠٢١ 
نحو ٩٤٪ من إجمالي ودائع 
القطاع اخلاص اي ما يعادل 
٣٥ مليار دينار مرتفعة بنسبة 
٤٫٢٪ علــى أســاس ســنوي 
(باملقارنــة مع يناير ٢٠٢٠)، 
بينمــا النســبة املتبقية من 
الودائع هي بالعمالت األجنبية 
وهــذا دليــل على تشــجيع 
العملة الوطنية وقوتها مقابل 
العمالت األجنبية والسياسة 
املالية التي ترتكز على إبقاء 

بنســبة ١٩٫٦٪ لتسجل ٢٫١١ 
مليار دينــار، وذلك نتيجة 
التقلبات في أســعار صرف 
العمالت األجنبية وأســواق 
الصرف علــى عكس ودائع 
القطاع اخلاص بالدينار التي 
ارتفعت بنسبة ٤٫٢٪ خالل 

الفترة نفسها.
استحقاقات الودائع

وعند حتليل ودائع القطاع 
اخلــاص بالدينار بحســب 
نوعها وفترات اســتحقاقها 
الودائــع ألجــل  ان  يتبــني 
بالدينار (ما بني اســتحقاق 

هامش أسعار الفائدة لصالح 
الودائع بالدينار، فعلى سبيل 
املثــال بلــغ معــدل الفائــدة 
السنوية على الودائع بالدينار 
فترة استحقاق ١٢ شهرا خالل 
٢٠٢٠ نحــو ١٫٧٪ مقارنة مع 
معدل أســعار فائدة سنوية 
على الودائع بالدوالر للفترة 
نفسها تساوي ٠٫٨٪ وبهامش 
فائدة لصالح الودائع بالدينار 

بلغ ٠٫٨٩٪.
أما ودائع القطاع اخلاص 
بالعمــالت األجنبيــة فقــد 
انخفضت خالل شهر يناير 
٢٠٢١ وعلى أســاس سنوي 

ودائع القطاع اخلاص قفزت إلى ٣٧٫٣ مليار دينار بنهاية ٢٠٢٠ بدعم من انخفاض النفقات على السفر والترفية والنقل

باملقارنة مع معدل ١٫٨٩٪ لعام 
٢٠١٩ (بالرغم من ان املعدل 
العام لسعر الفائدة السنوية 
علــى الودائع اليــزال حتت 
مستوى الـ ٢٪ منذ ٢٠١٠)، أما 
خالل يناير ٢٠٢١ فقد سجلت 
ودائع القطاع اخلاص نهاية 
الشــهر حوالي ٣٧٫١٢ مليار 
دينار، لتعود وترتفع خالل 
٢٠٢٠ بنســبة ٣٪ لتســجل 
٣٧٫٣٣ مليــار دينار كما في 

٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.
وعند حتليل هيكل ودائع 
القطــاع اخلــاص وتوزيعها 
حسب نوع العمالت، نالحظ 

٤٫١ تريليونات دوالر حجم املشاريع املخطط 
لها أو قيد التنفيذ في منطقة الشرق األوسط

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن منطقة 
الشــرق األوســط وشــمال 
افريقيا - مينا - توفر لكل 
من املستثمرين واملطورين 
واملصنعــني  واملقاولــني 
واملوردين في قطاع اإلنشاءات 
فرصا هائلة ميكن استغاللها 
واالســتفادة منها، وذلك من 
خالل ما قيمته ٤٫١ تريليونات 
دوالر من املشاريع املخطط 
لهــا أو التي هي قيد التنفيذ 
في جميــع أنحــاء املنطقة، 
حيــث تعكــف كل دولة من 
دول املنطقة على االستثمار 
بكثافــة لتنويع وتوســيع 
قاعدة اقتصادها، فضال عن 
احلاجــة لتلبيــة متطلبات 
النمــو الســكاني الســريع، 
متوقعة أن يكون ٢٠٢١ عام 
انتعاش املشروعات مصحوبا 
باســتمرار تعافي االقتصاد 

وانتعاش أسعار النفط.
ومن أصــل املبلغ الهائل 
ســالف الذكر، قالــت املجلة 
ان ما قيمته ٣٫٣ تريليونات 
دوالر من املشاريع السابقة 
– او ما يزيد على ثالثة أرباع 
القيمة السوقية اإلجمالية لها 
-هي فــي مرحلة التخطيط 
الســابق للتنفيذ، مما يعني 
أن الفرص املستقبلية التي 
حتملهــا املشــاريع املقبلــة 
واسعة وواعدة. وينطبق هذا 
القول بشكل خاص على دول 
مجلــس التعاون اخلليجي، 
التي تستحوذ على أكثر من 
ثلثي إجمالي املشــاريع في 
املنطقة، باإلضافة الى مصر، 
الدولــة التي جتتــاز نهضة 

اقتصادية قوية.
وفي حني تستثمر شركات 
النفط الوطنية في مشاريع 

ثانــي أكســيد الكربون من 
خالل االستثمار في الطاقة 

النظيفة.
واعتبرت املجلة ان طاقات 
النقل واخلدمات اللوجستية 
الرئيســية  مــن املكونــات 
للخطــط االقتصادية لدول 
املنطقــة التي تســعى لبناء 
شبكات عالية السرعة، بينما 
تعمــل اخلطــط الرئيســية 
الطموحة للمدن على تشكيل 
وتخطيط وتنفيذ موجة من 

مشاريع املدن الذكية.
وقالــت ان قطــاع البناء 
العقاريــة هو  واالنشــاءات 
علــى  األكبــر  الشــريحة 

لنمو للقطاعات غير النفطية 
ليزيد بــدوره من انخفاض 

أسعار العقارات.
وانتهت «ميد» الى القول 
انه على الرغم من حالة عدم 
اليقني التي تخيم على أجواء 
املنطقة، فإن عددا كبيرا من 
دولها مــازال يتمتع بالثراء 
وااللتــزام بخطــط التنمية 
اخلاصة بها. ومن شأن ذلك 
االستمرار في ضخ استثمارات 
ضخمــة لتمويل املشــاريع 
الرأسمالية. وبينما انكمشت 
بحدة قيمة العقود املمنوحة 
فــي ٢٠٢٠ في جميــع أنحاء 

املنطقة.

اإلطالق، حيث تستمد الدعم 
من االســتثمار في امللكيات 
املدارس  اخلاصة وتطويــر 
واملستشــفيات ومشــاريع 
التحتية االجتماعية  البنية 

األخرى.
ولكن املجلــة حذرت من 
التحديات التي يحملها ثنائي 
ڤيــروس كورونــا وتــردي 
اسعار النفط لهذه الفرص، 
ما تسبب في تأخير املشاريع 
املخطط لها وخفض التمويل 
للمشــاريع.  الرأســمالي 
ومتخض عن انهيار النشاط 
االقتصادي بســبب اإلغالق 
النظرة املســتقبلية  تدهور 

دول اخلليج تستحوذ على أكثر من ثلثي إجمالي تلك املشاريع

التنقيب عن النفط والغاز 
بحثا عن احتياطيات جديدة 
الطاقــة االنتاجية  وزيادة 
وحتسني الكفاءة في أصولها، 
ناهيك عن السعي احلثيث 
لتنفيــذ خططهــا النهائية 
مكــررة  زيــوت  إلنتــاج 
ومنتجــات بتروكيماويــة 
عالية القيمة، فإننا جند ان 
قطاع الطاقة واملياه يشهد 
هو اآلخر ازدهــارا يتجلى 
فــي مســاعي احلكومــات 
لتلبية الطلب املتزايد على 
الكهرباء واملياه، مع العمل 
في الوقت ذاته على تعزيز 
أمن الطاقة وتقليل انبعاثات 

«التجارة» حتظر تصدير البيض 
احمللي واملستورد ملدة شهر

٢٫١٧ مليار دينار قيم األوراق املالية واملسكوكات
عالء مجيد

بلغ مجموع قيم األوراق املالية واملسكوكات 
في فبراير املاضي نحو ٢٫١٧٥ مليار دينار 
بارتفاع قدره ٨ ماليني دينار وبنسبة ٠٫٣٧٪ 
عن شــهر يناير املاضي البالغ ٢٫١٦٧ مليار 
دينار، مقسمة الى ٢٫١٤٥ مليار دينار مجموع 
قيم األوراق املالية وهي متثل السواد األعظم، 
بينما جاءت مجموع قيم املسكوكات بقيمة 

٣٠٫٠٤ مليون دينار.
وارتفعت أغلب الفئات الورقية في فبراير 
املاضي عن يناير، حيث ارتفعت أوراق النقد 
فئة ٢٠ دينارا بنسبة ٠٫٤٧٪ مبقدار ٦ ماليني 
دينار لتصل الى ١٫٢٦٤ مليار دينار مقارنة بـ 

١٫٢٥٨ مليار دينار في يناير املاضي.
كما ارتفعت قيمة فئة ١٠ دنانير مبقدار 
١٣٫١٨ مليون دينار، حيث وصلت في نهاية 
فبراير الى ٧٠٠٫٥٧ مليــون دينار مقارنة 
٦٨٧٫٣٨ مليون دينار في يناير املاضي، بينما 
انخفضت فئة ٥ دنانير بقيمة ١١٫١٧ مليون 
دينار، حيث بلغت بنهايــة فبراير املاضي 
١١٠٫٨٥ ماليــني دينار في مقارنة بـ ١٢٢٫٠٣ 

مليون دينار في يناير من العام املاضي. 
بينما ارتفعت فئة الواحد دينار بقيمة ١٣٩ 
ألف دينار، حيث بلغت بنهاية فبراير املاضي 
٤٥٫٢٤ مليون دينار مقارنة بـ ٤٥٫١٠ مليون 
دينار في يناير املاضي. كما ارتفعت ايضا فئة 
النصف دينار بقيمة ٣٣٣ ألف دينار وبلغت 

١٣٫٤٦ مليــون دينار بنهاية فبراير املاضي 
مقارنة بـ ١٣٫١٦ مليون دينار في يناير املاضي. 
وأخيرا ارتفعت فئة الربع دينار كويتي بقيمة 
١٨٨ ألف دينــار، حيث بلغت بنهاية فبراير 
املاضــي ١١٫٦١ مليون دينار مقارنة بـ ١١٫٤٢ 

مليون دينار في يناير املاضي.
أما على مســتوى املسكوكات فارتفعت 
ايضا بنسبة ٠٫٦٦٪ وبلغت في فبراير ٣٠٫٠٤٤ 
مليون دينار مقارنة بـ ٢٩٫٨٤٧ مليون دينار 
في شــهر يناير املاضي، حيث ارتفعت فئة 
١٠٠ فلس مبقدار ٩٦ ألف دينار لتصل إلى 
١٣٫٤٩٨ مليون دينار بنهاية فبراير مقارنة 
بـ ١٣٫٤٠٢ مليون دينار بنهاية يناير املاضي.

كما ارتفعت فئة ٥٠ فلســا بنهاية شهر 
فبراير املاضي لتصل الى ٩٫٤٧ ماليني دينار 
مقارنة بـ ٩٫٤١ ماليــني دينار بنهاية يناير 
املاضي كما ارتفعت ايضا فئة الـ ٢٠ فلسا 
بنهاية شهر فبراير لتصل الى ٤٫٠٠٣ ماليني 
دينار مقارنة بـ ٣٫٩٧٧ ماليني دينار بنهاية 
يناير املاضي. وزادت فئة الـ ١٠ فلوس بنهاية 
فبراير املاضي لتصل الى ١٫٨٤٠ مليون دينار 
مقارنة بـ ١٫٨٢٩ مليون دينار بنهاية يناير 
املاضي وبلغت فئة الـ ٥ فلوس بنهاية فبراير 
املاضي ١٫٠٥٢ مليون دينار مقارنة بـ ١٫٠٤٨ 

مليون دينار بنهاية يناير املاضي.
وأخيرا بلغت فئــة الواحد فلس بنهاية 
فبراير ١٢٫٧٥ ألــف دينار وهو نفس قيمة 

شهر يناير املاضي.

أحمد مغربي

أصدرت وزارة التجارة والصناعة 
قرارا بحظر مؤقت لتصدير وإعادة 
تصدير البيض احمللي أو املستورد 
بــكل أنواعــه وأحجامه ملدة شــهر 
اعتبــاراً من ٢٢ اجلــاري. وجاء في 
القرار الذي سينشــر فــي اجلريدة 
الرســمية (الكويت اليوم) أن قرار 
احلظر يأتــي بناء على ما تقتضيه 

املصلحة العامة.

بارتفاع ٠٫٣٧٪ خالل فبراير املاضي

الودائع احلكومية.. عند أعلى مستوياتها

بالنســبة للودائع احلكومية لدى القطاع 
املصرفي، والتي تهدف الى تعزيز قاعدة الودائع 
لدى البنوك واحلفاظ على االســتقرار املالي 
وثقة املودعني وزيادة قــدرة وطاقة البنوك 
احمللية على التمويل وضمان اســتمرار قوة 
ســعر صرف العملة الوطنية مقابل العمالت 
األجنبية، فهي التزال في أعلى مســتوياتها 
بالرغم من انخفاضها خالل يناير ٢٠٢١ بنسبة 
٤٪ لتسجل ٧٫٦١ مليارات دينار، باملقارنة مع 
٧٫٩٤ مليارات دينار نهاية عام ٢٠٢٠، ما يعادل 
١٧٪ من إجمالي قاعدة الودائع لدى البنوك (قطاع 

خاص + حكومي) التي ســجلت بنهاية يناير 
٢٠٢١ حوالي ٤٤٫٧٣ مليار دينار (بعد ان وصل 
إجمالي الودائع لدى البنوك الكويتية الى أعلى 
مستوى له على اإلطالق نهاية شهر سبتمبر 
٢٠٢٠ حيث سجل ٤٦ مليار دينار) مقارنة مع 
نسبة منو خالل عام ٢٠٢٠ بلغت ٧٫٥٪ ونسبة 
منو ١١٫٤٪ خالل عــام ٢٠١٩. أما خالل الفترة 
٢٠٠٥-٢٠٢١ تضاعفت الودائع احلكومية بأكثر 
من ٧ أضعاف من ٩٩٦ مليون دينار نهاية عام 
٢٠٠٥ الى مستوياتها احلالية عند ٧٫٦ مليارات 
دينار بزيادة إجمالية بلغت ٦٫٦ مليارات دينار.

الودائع بالدينار الكويتي تشـكل السـواد األعظـم من ودائع القطاع اخلاص.. لتشـكل ٩٤٪رغم معـدالت الفائدة املتدنيـة.. املواطنون فضلـوا الودائع البنكية كمـالذ آمن للمدخرات

شهر وســنة) شكلت اجلزء 
األكبر من قاعدة ودائع القطاع 
اخلاص، اي ما يعادل نسبة 
مساهمة بلغت ٥١٪ وبقيمة 
١٧٫٨٦ مليار دينار منخفضة 
بنسبة ٩٫٨٪ خالل يناير ٢٠٢١ 

وعلى أساس سنوي.
بينما بلغت الودائع حتت 
األجــل)  (قصيــرة  الطلــب 
نحــو ١٠٫٥٨ مليــارات دينار 
او مــا يعــادل ٣٠٪ من ودائع 
القطــاع اخلــاص وجميعهــا 
ودائع قصيرة األجل مرتفعة 
بنسبة ٢٤٪ خالل يناير ٢٠٢١ 
وعلى أساس سنوي. وبالرغم 

من طبيعة الودائع القصيرة 
األجل، فقــد ارتفعــت ودائع 
االدخار بنسبة ٢٦٪ لتسجل 
٦٫٥٦ مليــارات دينــار اي ما 
يعادل ١٩٪ من ودائع القطاع 
اخلاص وودائع االدخار في منو 
مستمر منذ عام ٢٠٠٥، حيث 
بلغت حينها ١٫٧٨ مليار دينار 
ومبعــدل منو ســنوي خالل 
الفترة (٢٠٠٥-٢٠٢٠) بلغ ٩٪.

أما بالنسبة لتوزيع ودائع 
القطاع اخلاص لدى البنوك 
احملليــة واحملــررة بالدينار 
الكويتي بحسب أسعار الفائدة 
التي تدفعها البنوك للمودعني، 

فيتبني ان هناك ١١ مليار دينار 
مــن ودائع القطــاع اخلاص 
بدون فوائد بينما هناك ٢٠٫٢ 
مليار دينار من الودائع تدفع 
عليها البنوك فوائد سنوية 
لغاية ٢٪ و٣ مليارات دينار 
ودائع تدفع البنوك لها فوائد 
سنوية نسبتها تتراوح بني 
٢٪ و٢٫٥٪ بينما ٣٥٩ مليون 
دينار بفوائد سنوية بني ٢٫٥٪ 

و٣٫٥٪.
وتاريخيــا بلغت ودائع 
القطــاع اخلاص في البنوك 
نحو ٣٦٫٢٤ مليار دينار خالل 

.٢٠١٩

توقعـات بانتعاش املشـروعات في ٢٠٢١ مع اسـتمرار تعافي االقتصاد وارتفاع أسـعار النفط


