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اجلمعة ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ اقتصـاد

القروض املمنوحة من البنوك تتخطى ٤٢ مليار دينار.. األعلى تاريخيًا

عالء مجيد

شهد االئتمان لدى البنوك الكويتية ارتفاعا شهريا 
خالل شهر نوفمبر املاضي ليصل الى اعلى مستوياته 
تاريخيا مســجال مســتوى ٤٢٫١٢ مليار دينار مرتفعا 
بنسبة ١٫١٣٪ وبقيمة ٤٧٢ مليون دينار مقارنة أكتوبر 

املاضي الذي حقق االئتمان فيه ٤١٫٦٥ مليار دينار.
بينما ارتفع االئتمان بشــكل ســنوي بنسبة ٥٫١٧٪ 
وبقيمة ٢٫٠٧ مليار مقارنة مبستوياته في نوفمبر ٢٠٢٠، 
والذي سجل خالله مستوى ٤٠٫٠٥ مليار دينار، وذلك 
بحسب بيانات بنك الكويت املركزي لشهر نوفمبر ٢٠٢١.
كمــا ارتفعت ودائع القطاع املصرفي بنســبة ١٫١٥٪ 
وبقيمة ٥١٣ مليون دينار لتصل الى ٤٤٫٨٢ مليار دينار 
فــي نوفمبر املاضي باملقارنة مع مســتوى ٤٤٫٣ مليار 
دينار بنهاية أكتوبر املاضي، وباملقارنة مع مستوياتها 
في نوفمبر ٢٠٢٠ فقد انخفضت الودائع بشكل سنوي 
بنســبة ١٫٩٦٪ بانخفــاض ٩٠٠ مليون دينار في حجم 

الودائع مقارنة مبستوى ٤٥٫٧٢ مليار دينار.
التسهيالت الشخصية

شــهدت القروض االستهالكية املوجهة لشراء سلع 
معمرة وسيارات، ارتفاعا شهريا بنسبة ١٫٣٣٪ وبقيمة 
٢٤ مليون دينار خالل نوفمبر املاضي لتصل الى مستوى 
١٫٨٢ مليار دينار، مقارنة بـ١٫٧٩ مليار دينار في أكتوبر 
املاضي، كما ســجلت منويا ســنويا كبيــر بلغ ١٣٫٤٪، 
مقارنة مبستويات نوفمبر ٢٠٢٠ البالغة ١٫٦ مليار دينار.

كما شهدت القروض املقسطة والتي متنح للكويتيني 
بغرض ترميم او شــراء سكن خاص ارتفاعا بأكثر من 
١٫٣٨٪ خالل نوفمبر املاضي لتســجل مســتوى ١٤٫٢٥ 
مليار دينار، باملقارنة مع ١٤٫٠٦ مليار دينار في أكتوبر 
املاضــي، كما ســجلت منوا ســنويا قويا بلــغ ١٢٫٨٦٪ 
مقارنة مبســتويات نوفمبر من العــام املاضي البالغة 

١٢٫٦٣ مليار دينار.
وشــهد قطاع القروض املوجهة لشراء اوراق مالية 
ارتفاعا شهريا بنسبة ٦٫٩٪ لتسجل مستوى ٢٫٧٦ مليار 

دينار خالل نوفمبر املاضي باملقارنة بـ ٢٫٥٨ مليار دينار 
في أكتوبر املاضي، كما ســجلت ارتفاعا سنويا بنسبة 
٨٫٢٪ مقارنة مبستوياتها في نوفمبر من العام املاضي 

والبالغة ٢٫٥٥ مليار دينار.
وشــهد ايضا قطاع النفــط والغاز ارتفاعا شــهريا 
بنســبة ٢٫٣٪ لتسجل مستوى ٢٫٠٩ مليار دينار خالل 
نوفمبر املاضي باملقارنة ٢٫٠٤ مليار دينار خالل اكتوبر 
املاضي، كما سجلت ارتفاعا سنويا بلغ نسبته ١٥٫٥٦٪ 
باملقارنة مبستويات نوفمبر من العام املاضي والبالغة 

١٫٨١ مليار دينار.
ارتفاع الودائع

وعلى صعيد رصيد الودائع لدى القطاع املصرفي 
الكويتي، فقد زادت احلكومة من ودائعها خالل نوفمبر 
املاضــي بقيمــة ٥١٣ مليــون دينار ليصــل اجمالي 
ودائع احلكومــة باجلهاز املصرفي الى ٧٫٤ مليارات 
دينار وبنســبة ٣٫٢٪ مقارنة بـــ٧٫١٧ مليارات دينار 
وبشكل سنوي، فقد انخفضت بنسبة ٦٫٠٧٪ مقارنة 
مبستوياتها في نوفمبر من العام املاضي البالغة ٧٫٨٨ 
مليارات دينار، لتكون احلكومة بذلك قد سحبت ٤٧٩ 

مليون دينار من ارصدتها خالل عام.
وعلى صعيد القطاع اخلاص ارتفعت الودائع بالدينار 
الكويتي بنسبة ٠٫٥٧٪ شهريا خالل شهر نوفمبر لتصل 
الى ٣٥٫١٥ مليار دينار بنهاية الشهر بعدما زاد القطاع 
اخلــاص ٢٠٢ مليــون دينار لودائعــه بالدينار، بينما 
انخفضت ودائع القطاع اخلاص بالدينار بشكل سنوي 
بلغ ٤٩١ مليون دينار عن مستويات نوفمبر من العام 

املاضي البالغة ٣٥٫٦٤١ مليار دينار وبنسبة ١٫٣٧٪.
وخــالل نوفمبــر ارتفعــت ودائع القطــاع اخلاص 
بالعمالت األجنبية، حيث ارتفعت بنسبة ٣٫٧٪ لتصل الى 
مستوى ٢٫٢٦ مليار دينار بنهاية نوفمبر مقارنة بـ٢٫١٨ 
مليار دينار بنهاية أكتوبر املاضي، كما ارتفعت ودائع 
اخلاص بالعمالت األجنبية على اســاس سنوي خالل 
نوفمبر املاضي بنسبة ٣٫١٩٪ بارتفاع ٧٠ مليون دينار 
عن مستويات نوفمبر ٢٠٢٠ البالغة ٢٫١٩ مليار دينار.

سجلت قفزة بقيمة ٢٫١ مليار دينار بني نوفمبر ٢٠٢٠ و٢٠٢١.. بارتفاع سنوي ٥٪

القطاع املصرفي استقطب ودائع جديدة بقيمـة ٥١٣ مليـون دينـار 
خالل نوفمبر املاضي.. ليصل اإلجمالي إلى ٤٤٫٨ مليارًا

مكاسب «البورصة» في ٢٠٢١ تتخطى ما قبل «كورونا»
شريف حمدي

أنهت بورصة الكويت عام ٢٠٢١ على مكاسب 
سوقية كبيرة بلغت مستوى ٩٫٢ مليارات دينار، 
ليتجــاوز بذلــك الســوق التداعيات الســلبية 
التــي فرضتها جائحة كورونــا على القطاعات 
االقتصادية خالل العــام املاضي، بل ويتخطى 
املكاســب التــي حتققت قبل اجلائحــة في عام 
٢٠١٩ والبالغــة ٧٫٣ مليارات دينــار، علما بأن 
الســوق قد سجل خســائر بلغت ٣٫٥ مليارات 

دينار بالعام املاضي.
وفي ظل هذه املكاسب الكبيرة، تكون بورصة 
الكويت قد انهت العام احلالي بوصول قيمتها 
السوقية إلى مستوى ٤١٫٣٩ مليار دينار، وذلك 
في ظل األجواء اإليجابية التي شــهدها السوق 
خالل العام احلالــي من إنهاء القيود املفروض 
ملواجهة انتشار جائحة كورونا في الكويت وعودة 
احلياة لطبيعتها فــي البالد، وهو ما عزز ثقة 
املستثمرين احملليني واألجانب في السوق وجذب 
املزيد من األموال والتدفقات النقدية إلى األسهم 
الكويتية خالل العام احلالي، وبالتالي أدى الى 

حتقيق مكاسب سوقية ضخمة بنهاية العام.
عوامل إيجابية

ويستعد سوق األســهم الكويتي الستقبال 
العام اجلديد وهو مدعوم بحزمة عوامل ايجابية، 
ابرزها ما حققته الشركات املدرجة من مكاسب 
وصلت بنهاية الربع الثالث من ٢٠٢١ نحو ٢٫٧ 
مليــار دينار مقارنة مــع ٥٦٩ مليون دينار في 
الفترة املماثلة من ٢٠٢٠ بنسبة ارتفاع ٣٧٨٪.

كما يدعم السوق خالل ٢٠٢٢ استمرار ارتفاع 
اســعار النفط بالسوق العاملي، ومن ثم برميل 
النفط الكويتي الذي ارتفع ملستوى يالمس ٨٠ 
دوالرا للبرميــل، مما ينعكــس بااليجاب على 

مجمل النشاط االقتصادي.
هذا باإلضافة إلى استمرار اجراءات تطوير 
الســوق من قبل القائمني عليه من خالل طرح 
املزيــد من األدوات االســتثمارية اجلديدة التي 
تضاف ملا مت اجنازه في السنوات األخيرة وظهرت 
ثماره في وصول ســوق الكويت املالي ملصاف 

األسواق العاملية.
وبنهاية تعامالت العام احلالي، حققت مؤشرات 

البورصة مكاسب كبيرة، إذ بلغت مكاسب السوق 
األول ١٥٨٨ نقطة بنسبة ارتفاع ٢٦٫٢٪ بإقفاله عند 
٧٦٣٩ نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 
بنســبة ٢٩٫٣٪ مبكاسب ١٣٣٤ نقطة ليصل مع 
نهاية العام إلى ٥٨٨٦ نقطة، وارتفع مؤشر السوق 
العام بنهاية السنة بنسبة ٢٦٫٩٪ مبكاسب ١٤٩٧ 

نقطة ليصل إلى ٧٠٤٣ نقطة.
األسبوع األخير من ٢٠٢١

وعلى صعيد تعامالت السوق باألسبوع األخير 
من ٢٠٢١ على تباين في األداء على وقع عمليات 
بيع على أسهم قيادية بالسوق األول، في مقابل 

عمليات شراء يغلب عليها الطابع املضاربي في 
السوق الرئيســي، مما أدى إلى انخفاض مؤشر 

السوق األول وارتفاع بالسوق الرئيسي.
وشهد السوق تذبذبا في األداء بشكل عام في 
اجللسات األخيرة من العام، مع تراجع ملحوظ 
على مستوى السيولة املتدفقة، حيث زاد تراجع 
معدالت الســيولة بنهاية تعامالت األسبوع إلى 
٣٧٫٨ مليــون دينار يوميا مبحصلة اســبوعية 
١٨٩ مليون دينار، مقارنة مع ٤٨٫٣ مليون دينار 
متوسط تداول يومي مبحصلة ٢٤٢ مليون دينار 
في األســبوع قبل األخيرة من العام الذي انتهت 

تداولته بنهاية جلسة أمس.

وكان الفتا أن السوق الرئيسي استقطب سيولة 
كبيرة في الفترة املاضيــة، جراء عمليات البيع 
والشراء السريعة على كثير من األسهم املدرجة 
بهذا السوق بعد ان كانت اغلب السيولة تتمحور 

حول أسهم السوق األول.
وحققــت القيمة الســوقية ١٢ مليون دينار 
مكاسب في األســبوع األخير من العام، ليصل 
إجمالي القيمة السوقية إلى ٤١٫٣٩ مليار دينار 
ارتفاعا من ٤١٫٣٨ مليارا بنهاية تعامالت األسبوع 

املاضي.
واختتم السوق األول تعامالت األسبوع على 
تراجــع ١٠ نقاط بنســبة ٠٫١٣٪ لينهى تعامالت 

٢٠٢١ عند مستوى ٧٦٣٩ نقطة انخفاضا من ٧٦٤٩ 
نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بـ ٠٫٥٪ 
بإضافة ٣٢ نقطة ملكاسبه السابقة ليصل إلى ٨٥٥٦ 
نقطة ارتفاعا من ٥٨٥٤ نقطة األســبوع املاضي، 
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة ٠٫٠٢٪ فقط 
مبكاسب نقطتني ليصل إلى ٧٠٤٣ نقطة ارتفاعا 
من ٧٠٤١ نقطة انهى بها تعامالت االسبوع املاضي. 

ملكيات األجانب بالبنوك

إلى ذلك، شــهدت تعامــالت األجانب جنوحا 
للشراء في األسبوع األخير من العام على اسهم 
البنوك الكويتية، حيث مت الشراء في اسهم ٤ بنوك 
هــي: بنك الكويت الوطنــي، واخلليج، واألهلي، 
ووربة، فيما خفضوا نسب ملكياتهم في ٣ بنوك 
هــي: برقان، وبيــت التمويل الكويتــي «بيتك»، 
وبوبيان، واســتقرت نسب امللكيات في ٣ بنوك 
هــي: التجــاري، واألهلي املتحــد، وبنك الكويت 

.«KIB» الدولي
ووفقا إلحصائية البورصة حول نسب امللكيات 
االجنبية في البنوك الكويتية بتاريخ ٢٩ ديسمبر 
اجلاري، بلغــت قيمة ملكيات األجانب في الـ ١٠ 

بنوك الكويتية ٢٫٥٢ مليار دينار.
وارتفعت ملكية االجانب في الوطني بنسبة 
٠٫٠٩٪ لتصل النسبة اإلجمالية إلى ٢٠٫٧٦٪ بقيمة 
١٫٤٩ مليار دينار، ومت الشراء على سهم اخلليج 
بنسبة ٠٫٢٩٪ ليصل االجمالي إلى ١٢٫٤٦٪ بقيمة 
١٠٥٫٥ ماليني دينار، كما ارتفعت في األهلي بنسبة 
٠٫١٠٪ لتصل إلى ٠٫٣٨٪ بقيمة ١٫٦ مليون دينار، 
وفي وربة بنسبة ٠٫٠١٪ لتصل النسبة االجمالية 

إلى ٤٫٥٧٪ بقيمة ٢٥٫١ مليون دينار.
 فيمــا انخفضــت فــي برقان بنســبة ٠٫٠٦٪ 
لتتراجــع النســبة االجمالية إلــى ٢٫٦٨٪ بقيمة 
٢٠٫٨ مليون دينار، كما انخفضت ملكيات األجانب 
في بيتك بنسبة ٠٫٠٣٪ بنسبة اجمالية ١٠٫٣٤٪ 
بقيمة ٧٢٧٫٩ مليون دينار، وتراجعت في بوبيان 
بنسبة ٠٫٠٤٪ لتصل النسبة املجمعة إلى ٥٫٢٣٪ 

بقيمة ١٣٢٫٢ مليون دينار.
واســتقرت نســبة ملكيات األجانب في بنك 
التجاري عند ٠٫٠٦٪ بقيمة ٥٩٨ ألف دينار، وفي 
املتحد عند ٠٫٤١٪ بقيمة ٣٫٠٤ ماليني دينار، كما 
اســتقرت في بنــك الكويت الدولــي «KIB» عند 

٤٫٤٨٪ بقيمة ١١٫١ مليون دينار.

حققت ٩٫٢ مليارات دينار مكاسب سوقية.. لتتجاوز قيمتها ٤١ ملياراً بنهاية العام

أرقام من السوق بنهاية ٢٠٢١
٭ ٩٫٢ مليارات دينار مكاســب سوقية بنهاية تعامالت العام بإجمالي 

قيمة ٤١٫٣ مليار دينار.
٭ ٥٦ مليون دينار متوســط الســيولة اليومي خالل ٢٠٢١ ارتفاعا من 

٤٥ مليونا في ٢٠٢٠.
٭ ٣٤٥ مليون ســهم متوســط التداول اليومي مقارنة مع ٢١٦ مليون 

سهما في العام السابق. 
٭ ١٫٣ مليار دينار تصدر بها ســهم بيتك حجم التداول في ٢٠٢١، تاله 

الوطني بـ ١٫١ مليارا.
٭ ٢٩٠٪ أعلى نســبة ارتفاع بالســعر حققها ســهم العيد، تاله ســهم 

اخلليجي بـ ٢٦٠٪.
٭ ٥٫٦ مليارات ســهم أعلى كميات متداولة لســهم جي افي اتش، تاله 

سهم أهلي متحد البحرين بـ ٣٫٩ مليارات سهم.
٭ ٤٧٫٩٪ أكبــر نســبة انخفاض لســهم ياكو خالل العام، تاله ســهم 

البريق بـ ٤٥٫٢٪.

سوق أبوظبي األفضل أداًء عربيًا٩٫٥ مليارات دينار سيولة السوق
شهدت بورصة الكويت ٢٤٥ جلسة تداول خالل عام ٢٠٢١، حيث بلغت 
سيولة السوق فيها نحو ٩٫٤٨ مليارات دينار، وذلك باملقارنة بـ ١٠٫٧٢ 
مليارات دينار في عام ٢٠٢٠، أي بتسجيل تراجع سنوي نسبته ١١٫٥٪.
وبلغت أحجام التــداول الكلية في بورصة الكويت خالل عام ٢٠٢١ 
نحو ٥٨٫٧٥ مليون سهم، باملقارنة بـ ٥٢٫٠٣ مليون سهم في عام ٢٠٢٠، 
بارتفاع نسبته ١٢٫٩٪، وشــهدت الصفقات الكلية في بورصة الكويت 
تراجعا بـ ٧٫٣٪ فــي ٢٠٢١، لتصل إلى نحو ٢٫١٤ مليون صفقة، مقابل 

نحو ٢٫٣١ مليون صفقة في عام ٢٠٢٠.
وكانت تداوالت البورصة في الربع الرابع من ٢٠٢١ هي األفضل على 
اإلطالق، حيث مت تداول ٢٥٫٧ مليار ســهم من خالل تنفيذ ٩١٣٫٦ ألف 
صفقة بقيمة ٤٫١٢ مليارات دينار، أما أفضل أشــهر العام على صعيد 
التداوالت فكان شهر نوفمبر املاضي، والذي شهد احجاما بنحو ١٠٫٦٦ 
مليارات ســهم جاءت بتنفيذ ٣٧٦٫٥٤ ألف صفقة حققت سيولة بقيمة 

١٫٧١ مليار دينار.

شهدت معظم البورصات العربية ارتفاعات 
قياسية خالل تعامالت عام ٢٠٢١، وذلك بالتزامن 
مع تسجيل األسهم العاملية مكاسب تاريخية 
واستقرار أسعار النفط والتعافي االقتصادي 
من تداعيات جائحة كورونا واملضي قدما في 

خطط الطروحات القوية.
وخالل العام املاضي، تصدر سوق أبوظبي 
قائمة االرتفاعات القياســية مبنطقة الشرق 
األوسط بنســبة بلغت ٦٨٫٢٪، مسجال أعلى 
مكاسب سنوية منذ عام ٢٠٠٥، ويليه السوق 
الســعودي الذي ارتفع مؤشره بنحو ٣٠٪ 

بأفضل أداء سنوي منذ ٢٠٠٧.
كما ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة ٢٨٫٢٪ 
خالل ٢٠٢١ مسجال أعلى مكاسب سنوية منذ 

عام ٢٠١٣، وارتفع مؤشــر  بورصة البحرين 
٢٠٫٦٪ في ٢٠٢١، مسجال أعلى ارتفاع سنوي 
منذ ٢٠٠٧، وزاد مؤشر سوق مسقط  بنحو 
١٣٪، مســجال أعلى ارتفاع سنوي منذ عام 
٢٠١٣، وارتفع مؤشر  بورصة قطر بنحو ١١٫٤٪ 
في عام ٢٠٢١ مســجال أعلى ارتفاع سنوي 

في ٣ أعوام.
وســاهمت عمليات الشراء املؤسسي مع 
املضي في خطط التطوير والطروحات األولية 
في انضمام البورصة املصرية لقائمة الرابحني 
على مســتوى العام، حيث ارتفع مؤشرها 
الرئيسي بنسبة ٩٫٩٪ ليصل ألعلى مستوياته 
في عامني بعد أن كانت متراجعة في التسعة 

أشهر األولى من تداوالت العام ٢٠٢١.


