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طالل بهبهاني: إستراتيجية «األهلي» تهدف للتوسع خارج الكويت
كشف رئيس مجلس 
إدارة البنك األهلي الكويتي 
وعضو مجلس إدارة احتاد 
مصــارف الكويت طالل 
بهبهاني، أن إســتراجتية 
البنــك اجلديــدة تهدف 
للتوســع خارج الكويت، 
الكبير  النجاح  وذلك بعد 
في السوق املصري، مشددا 
على أن التوســع البد أن 
يكون بشــكل مدروس 
ومتأن، وبحجم استحواذ 
يناســب إمكانيات البنك، 
بحيث يســتطيع التعامل 
مع أي تقلبات مستقبلية.

حديــث بهبهاني جاء 
مبناسبة مرور ٨٠ عاما على 
تأسيس القطاع املصرفي 
الكويتي، حيث استعرض 
أهم املراحل بتاريخ البنك 
األهلي الكويتي، مشــيرا 
إلى أنه منذ تأسيسه عام 
١٩٦٧ اســتطاع أن يقدم 
منوذجا ناجحا من املنتجات 
واخلدمــات املصرفيــة، 

االحتيالية.
وأكد بهبهاني حرص 
«األهلــي» علــى دعــم 
الوطنية  العمالة  وتشجيع 
وتطبيق سياسة اإلحالل، 
كاشفا عن «تكويت» أكثر 
من ٧٠٪ من إجمالي موظفي 

البنك.
وأضاف أن البنك ال يزال 
في حاجــة ملحة لكفاءات 
خارجيــة، خصوصا في 
املخاطر والتدقيق  إدارات 
املعلومات،  وتكنولوجيــا 
ألن تلــك التخصصــات 
نادرا ما جتدها متوافرة 

عند الكويتيني.
االهتمام  أن  وأضاف 
باخلريجني اجلدد يعتبر 
من أولى اهتمامات البنك، 
حيث مت بتأسيس «أكادميية 
األهلي» لالرتقاء بالتدريب 
إلى مستويات عالية وحث 
الشباب الكويتي وتشجيعه 
القطاع  العمل فــي  على 

املصرفي.

ليصبح واحدا من أهم البنوك 
الكويتية الرائدة.

صفقة ناجحة

وحتــدث بهبهانــي عن 
توسعات البنك األهلي الكويتي 
في دول املنطقة، مشيرا إلى أن 
استحواذ «األهلي» على «بنك 
بيريوس» في مصر منذ نحو 
٦ سنوات كان صفقة ناجحة 
املقاييس، حيث وصلت  بكل 
شبكة فروعه هناك إلى ٤٤ فرعا 
يقدمون كل اخلدمات املصرفية 

لقطاع األفراد والشركات.
وأوضح أن البنك «األهلي 
الكويتي - مصر» يشكل ٢٠٪ 
من مجمل أرباح البنك، مؤكدا 
السوق املصري في  أن  على 
الزيادة  منو مستمر في ظل 
السكانية، إلى جانب الصرف 
املتواصل، ومؤكدا  احلكومي 
على أن تقلبات العملة املصرية 
لم تضر البنك ألن رأســماله 
بالدوالر، مبينا أن قرار تعومي 
اجلنيــه كان قــرارا صائبا 

الفوائد  إلى أن نسبة  مشيرا 
تعتبر من أدنى املســتويات 
تاريخيا، حيــث وصلت إلى 
١٫٥٪، مما كان له عظيم األثر 

على تخفيض األرباح.
ولفت إلى أن البنك األهلي 
الكويتي شــارك في عدد من 
مشــاريع البنية التحتية في 
البــالد، وكان مــن ضمنها 
مشاركته في حتالف مشترك 
مع بنوك أخرى لتمويل إنشاء 
وتشــغيل محطة أم الهيمان 
ملعاجلة مياه الصرف الصحي 

بقيمة ٦٥٠ مليون دوالر.
قانون الدين العام 

حول رأيــه بقانون الدين 
العــام الكويتي، الذي اليزال 
موضع اختالف بني احلكومة 
ومجلس األمة، رأى بهبهاني أن 
إقراره كان يجب أن يتم منذ 
زمن بفائدة بســيطة لتوفير 
السيولة الالزمة ملواجهة العجز 
في امليزانية، باعتباره أفضل 

من تسييل األصول.

وظهرت نتائجه الحقا.
إلى أن  وأشــار بهبهاني 
جتربــة «األهلــي» في دبي 
مختلفة متاما مقارنة بتجربته 
في مصر، حيث إن نشــاط 
البنك فــي اإلمارات محدود، 
لوجود فرعني فقط في دبي 
وأبوظبي وفرع في مركز دبي 
املالي العاملي في ظل منافسة 
بنكا متكامال  شديدة، وليس 

كما في مصر.
وحــول شــركة «أهلي 
إلى  كابيتال»، أشار بهبهاني 
أن الشــركة مملوكــة للبنك 
بالكامل، وتقدم مجموعة واسعة 
املالية وإدارة  من اخلدمــات 
الصناديق، كاشفا عن خطط 
مســتقبلية متطورة للشركة 

بهدف حتقيق عائد أفضل.
حتديات اجلائحة

أكــد بهبهاني على أن كل 
البنوك الكويتية كانت مستعدة 
ألزمة كورونا، من خالل اتباعها 
سياســات أكثر حتوطا فيما 

باقتطاع مخصصات  يتعلق 
احترازية اســتباقية، وذلك 
بتوجيهات مــن بنك الكويت 

املركزي واحملافظ.
وأوضــح بالقول: «خالل 
عام اجلائحة أخذ البنك األهلي 

مخصصات إضافية استباقية، 
وعند حتليل نتائج البنك في 
٢٠٢١ حتــى الربع الثالث من 
نفس العام، استطاع البنك أن 
يحقــق أرباحا كما احلال في 
مستويات ما قبل العام ٢٠١٩»، 

وأضــاف أن التأخير في 
القانون خلق مشكلة  إصدار 
في ترسية املشاريع املستقبلية 
التي تعاني من تباطؤ ملحوظ، 
مؤكدا أن الفرصة مواتية حاليا 
لالقتراض بســبب انخفاض 

الفوائد.
التحول الرقمي 

أفاد بهبهانــي بأن البنك 
األهلي الكويتي جنح في حتويل 
نظام احلاسب اآللي املصرفي 
األساسي «Core Banking» في 
عام ٢٠١٧ بنجاح، وأصبحت 
البنــك املصرفية  خدمــات 
متوافرة على الهواتف الذكية 
واإلنترنت عموما، وهي آمنة 

وسهلة للغاية.
ولفــت إلــى أن هنــاك 
تأمينا علــى عمليات العمالء 
وتعويضهم في حال اختراقها. 
أما لــو كان اإلهمال من قبل 
العميل فإن التأمني ال يغطيه، 
مؤكدا أن «األهلي» يتبع نظام 
رقابي آمن للحد من الهجمات 

رئيس مجلس إدارة البنك استعرض أبرز املراحل في تاريخه منذ تأسيسه عام ١٩٦٧

طالل بهبهاني

«عقارات الكويت» تنتهي من أول مشروع لها في ميامي
انتهــت شــركة عقــارات 
الكويــت مــن تطويــر أول 
YO-» ،مشروع لها في ميامي
متعــدد   «TELPAD-Miami
االستخدامات، واملكون من 31 
طابقا، كانت الشركة، الى جانب 
Aria Devel-» شريكها املطور

opment Group»، حصلت على 
شهادة إجناز املشروع األسبوع 
املاضــي، مطلقــة بذلــك أول 
مشروع ســكني يحمل عالمة 
«YOTEL» على الساحل الشرقي 

للواليات املتحدة.
ويقع املشــروع الســكني 
وســط مدينة ميامي، ويضم 
231 وحــدة ســكنية تشــغل 
الطوابــق من اخلامس عشــر 
الــى الثالثني، ويبدأ تســليم 
الوحــدات الســكنية، والتــي 
بيعــت مبتوســط ســعر بلغ 
650 دوالرا للقــدم املربعــة، 
األســبوع اجلاري، حيث بلغ 
إجمالي عمليات البيع للوحدات 
السكنية أكثر من 72.6 مليون 
دوالر، وحتقيــق أرباح بلغت 
15.4 مليــون دوالر، حصــة 

عقارات الكويت منه 51%.

708 أقدام مربعة، ومساحات 
متكاملة مخصصة للمعيشة، 

وتناول الطعام، واملطبخ.
وســيتمتع مالك الوحدات 
الســكنية برفاهية اســتخدام 
املناطــق املشــتركة بالفندق، 
 SKY إلــى صالــة باإلضافــة 
مســتوى  علــى  اخلاصــة 
واملخصصــة  البنتهــاوس، 
 Sky للمقيمني. تتميــز صالة
بغرفة معيشة فاخرة، ومدفأة، 
وطــاه خاص الســتضافة 12 

شخصا، ومنطقة ألعاب.
ذلــك،  إلــى  وباإلضافــة 
سيتمكن السكان من الوصول 

في YOTELPAD جناحا كبيرا. إن 
النمو الهائل الذي شهدته ميامي 
منذ بداية تصورنا للمشروع 
حتى اآلن جاوز توقعاتنا األكثر 
جموحا، وتستمر املدينة في 
التحول إلى مركز تكنولوجي 
عاملــي، وأثبتت بقوة مكانتها 
فــي املرتبة الثانية بعد وادي 
الواليــات  الســيليكون فــي 

املتحدة.
كانت رؤيتنــا ألول منتج 
 YOTEL ســكني يحمل عالمة
على الساحل الشرقي هي تقدمي 
منتج عاملــي لســكان وزوار 
وسط مدينة ميامي. اآلن ومع 
اكتمال إجنازه، كان شركاؤنا 
في املشروع املشترك جزءا ال 
يتجزأ من حتقيق هذا الهدف».

مــن جانبــه، قــال ديڤيد 
Aria Develop- أرديتي، مدير

ment Group: «كانت كل خطوة 
في هذه العملية، من الفكرة إلى 
املبيعــات إلى البناء، مجزية. 
يجب أن يشعر جميع شركائنا 
بالفخر إلجناز املشروع، السيما 
في ظل التحديات التي حتيط 

بنا.

Te- إلى ثالثة خدم آليني من
chi ميكنهم تقدمي املشروبات 
والطعــام والهدايا والوثائق، 
باإلضافة إلى كونسيرج، ومكان 
لتخزيــن الدراجــات ومركــز 
للياقة البدنية وحمام السباحة. 
 OneWorld» ومتكنت شركة
Properties»، التي مت تكليفها 
ببيــع وحدات املشــروع، من 
بيع جميع الوحدات السكنية 
البالغ عددها 231 والتي تبدأ 
من 300 ألف دوالر، في غضون 
9 أشهر من بدء املبيعات.  وقد 
استعان شركاء املشروع بشركة 
الرائدة  الهندســة املعماريــة 
Stantec لتصميــم املشــروع،
 Beauchamp Constructionو
البنــاء والتطويــر،  ألعمــال 
 Development بينمــا قدمــت
Services Solutions اخلدمــات 
اإلدارية لعمليــة البناء. وفي 
هذا السياق، قال نائب رئيس 
والرئيــس  اإلدارة  مجلــس 
التنفيذي في شــركة عقارات 
الكويت طــالل البحر: «حقق 
Aria Devel- تعاملنا مع شركة

opment Group وفريق العمل 

ستبدأ تسليم وحدات مشروعها «YOTELPAD Miami» األسبوع اجلاري

 وسوف يظهر األثر املالي 
للمشروع في البيانات املالية 
للشــركة فــي الربــع الثانــي 
مــن العام احلالــي. كما يضم 
املشــروع 222 غرفة فندقية 
من الطابق األول حتى الرابع 
عشر من املشروع، ومن املتوقع 

افتتاحه في ابريل املقبل.
 YOTELPAD Miami ويتميز
بتقدمي حلول معيشية مصممة 
بشكل مثالي، من خالل استغالل 
املساحة والتكنولوجيا، ويوفر 
وحدات سكنية بنظام االستديو 
مبســاحة 417 قدمــا مربعــا، 
وأخرى بغرفتي نوم مبساحة 

«كامكو إنفست»: جيل األلفية سيرسم مستقبل االقتصاد العاملي
عقدت شركة كامكو إنفست 
ندوة افتراضيــة ركزت على 
االستثمار املوضوعي، وذلك 
غولدمــان  مــع  بالتعــاون 
ساكس إلدارة األصول، حيث 
أدار النــدوة رئيــس خدمات 
الدوليــة فــي  االســتثمارات 
كامكو إنفست فيصل العثمان، 
مع ضيفــه مدير أول حملفظة 
العمالء في فريق األســهم في 
غولدمان ساكس إلدارة األصول 

ريتشارد وايزمان.
وافتتــح العثمــان الندوة 
بالتشــديد على الــدور الذي 
تلعبه كامكو إنفست في حتديد 
مجاالت السوق التي تناسب 
اهتمامــات وأهــداف عمالئها 
باستمرار مع توفير الوصول 
إلى هذه الفرص االستثمارية 
بطريقة مخصصة لكل عميل. 
وأضــاف أن هنــاك فرقــا 
متخصصة تشرف على تلك 
املبادرة وتشرك عمالءها في 

عــن تركيز فريقــه في مجال 
االستثمار املوضوعي مبا في 
ذلك حتليــل الفرص الدورية 
بطبيعتهــا وصفاتهــا، وفي 
الوقت املناســب لالســتفادة 
منها بســياق محفظــة تلبي 
احتياجات العمــالء، ويهدف 
الفريق إلنشاء محافظ متنوعة 
لألسهم العاملية، مع التركيز 

احملددة كونها أكبر شــريحة 
في العالم.

من جانبه، ســأل العثمان 
عن الضعف الذي تعاني منه 
حاليا أسواق األسهم العاملية 
بســبب عمليات البيــع التي 
حدثــت في الشــهر األول من 
عــام ٢٠٢٢، رأى وايزمان أنه 
فيما يتعلق مبحفظتهم، كان 
الضغط ببساطة على أسعار 
األســهم دون أي تأثيــر على 
األساسيات مما يخلق فرصا 
إلعادة تقييم املراكز احلالية 
إيجابــي فــي  أداء  لتحقيــق 
املستقبل. واستفسر العثمان 
عن االلتــزام العاملي باإلنفاق 
على البنيــة التحتية وكيف 
يؤثر هذا العامل في موضوع 
جيل األلفية. واألهم كيف يتم 
استغالل ذلك؟ أجاب وايزمان 
أن القــدرة الشــرائية جليــل 
األلفية ســتكون جــزءا مهما 

من تطوير البنية التحتية.

بشــكل خاص علــى تطبيق 
التركيبة السكانية في البحث 

عن تلك الفرص.
وأشــار إلــى أنــه خــالل 
الســنوات القليلــة املاضيــة 
شهدنا وعيا متزايدا من قبل 
املجتمع االستثماري بالتغيرات 
الدميوغرافية، مدفوعة بشكل 
أساسي بالتكنولوجيا، والتي 
توفــر فرصــا أكثــر جاذبية 
للنمــو من املجــاالت األخرى 
فــي الســوق. ولفــت إلى أن 
القوة الدافعــة وراء التغيير 
والتقلب الدوري الذي يشهده 
الســوق حاليا هــو في املقام 
األول نتــاج األهمية املتزايدة 
جليل األلفية في مشــاركتهم 
فــي االقتصــاد العاملــي، فهم 
القــوة الدميوغرافيــة وراء 
عائدات بعض الشركات على 
أســاس مســتدام وتتمحــور 
إســتراتيجيتهم حول الثروة 
املتزايــدة لهذه الدميوغرافية 

خالل ندوة افتراضية للشركة بالتعاون مع «غولدمان ساكس إلدارة األصول»

فيصل العثمان وريتشارد وايزمان خالل الندوة االفتراضية

األفكار حول كيفية االستفادة 
من هــذه الفــرص مقابل أداء 
ثابت وطويل األجــل، ثم بدأ 
احلوار حول أهمية التركيبة 
الســكانية في حتديــد أفكار 
وفــرص اســتثمارية قابلــة 
للتطبيــق وطويلــة األجــل 

ومستدامة.
وقدم وايزمان حملة موجزة 

«املتحد» يعلن فائزي «احلصاد» األسبوعي

تتضمن جوائز احلصاد اإلســالمي ٤ جوائز 
ربع سنوية كبري بقيمة ٢٥٠ ألف دينار نقدا 
للرابح والتي متثل فرصة حقيقية لتحقيق 
حلم العمر، باإلضافة إلى ١٠ جوائز أسبوعية 
بقيمــة ١٠٠٠ دينار لكل جائــزة. وباإلضافة 
إلى هذه الباقــة من اجلوائز املميزة، يحظى 
العمالء بأرباح ســنوية متوقعة على أساس 

عقد الوكالة ضمن هذا احلساب.

قــام البنك األهلــي املتحد يــوم األربعاء 
املاضــي بإجــراء الســحب األســبوعي على 
جوائز احلصاد اإلســالمي، حساب السحب 
علــى اجلوائز اإلســالمي األول فــي الكويت 
والــذي ينفرد بالعديد مــن املميزات، ومنها 
أنه أبســط وأسهل برنامج ادخار، فضال عن 
ميزة فتح احلساب عبر اإلنترنت بكل سهولة 
ويسر مع ميزة اإليداع الفوري في احلساب.

وأسفر السحب عن حصول من عمالء على 
١٠٠٠ دينار لكل منهم، وهم: فاطمة عبداحلسن 
املعال، وغنيمة جاسم اخلميس، وسعيد عيسى 
املدهون، ونور حســني مراد، وفاخر الســيد 
أحمد املوسوي، وأبرار عبدالكرمي اخلميس، 
وطالل بطي الشــمري، حســني على النجار، 
وعبدالصمد جاسم شــموه، وسيد سليمان 
محمد. ويقدم حســاب احلصاد اإلسالمي في 
باقتــه اجلديدة مجموعة أوســع من املزايا، 
حيــث يحظى الرابحــون من عمــالء املتحد 
بجائزة شــهرية بقيمة ١٠٠ ألف دينار، كذلك 

«إن سي إم لالستثمار» الراعي الرسمي 

حلملة «اجلمعية الباكستانية» للتبرع بالدم

ضمن التزامها باملشاركة املجتمعية لترسيخ 
ثقافة املسؤولية، شــاركت شركة إن سي إم 
لالستثمار كراع رسمي في حملة التبرع بالدم 
التي أقيمت يوم اجلمعة املاضي، وذلك للمرة 
السادسة على التوالي في احلملة التي نظمتها 
اجلمعية الرياضية الباكستانية، حيث أقيمت 
في بنك الدم باجلابرية. وقالت شركة إن سي إم 
لالستثمار في بيان صحافي، إن حملة التبرع 
بالدم القت حضورا الفتا من املتبرعني، السيما 
ان احلملة تعتبر صفحة مضيئة، متثل الوجه 
احلضاري للدولة، وتعبر عن روح التعاون 
والتكافل بني أفراد املجتمع لإلسهام في إنقاذ 
حياة اآلخرين، وتوفير كميات الدم الالزمة في 
املستشفيات باستمرار. وثمنت شركة إن سي 
إم لالستثمار جهود املشاركني في احلملة، حيث 
تكتسب هذه املشاركة أهمية وأثرا واضحا في 
إنقاذ املرضى واحلاالت احلرجة، انطالقا من 
املســؤولية املجتمعية التي تتطلب التكاتف 
في إجناح املبادرات اإلنسانية التي تصب في 

مصلحة أفراد املجتمع ككل.
وفي هذا السياق، قال رئيس قسم التسويق 
في شركة إن سي إم لالستثمار فراس مشتاق 

إن مشاركة الشركة في هذه احلملة اإلنسانية 
ودعمها لهــذا العمل التطوعي كراع رســمي 
للمرة السادســة على التوالي تعتبر مفخرة 
للشركة وجلهودها في املجتمع الكويتي، مشيرا 
إلى ان الشــركة حترص دائما على أن تكون 
سباقة في دعم احلمالت اخليرية على جميع 
األصعدة سواء كانت صحية أو اجتماعية أو 
ثقافية، وذلك جزء ال يتجزأ من دور إن سي إم 
لالستثمار في املسؤولية االجتماعية. وأوضح 
ان مثل هذه املبادرات اإلنسانية اجلليلة، التي 
تدأب اجلهات واملؤسســات في الكويت على 
إطالقها، تعد انعكاسا طبيعيا ملدى حرص أفراد 
املجتمع على ســالمة املرضى، ورفع املعاناة 

عنهم وعن أسرهم.
واختتم مشتاق حديثه، بالقول: «نتوجه 
بالشكر للمنظمني واملشاركني واملتبرعني الذين 
ســاهموا من جعل حملة التبرع بالدم حدثا 
مميزا ذا نتائج مثمرة وندعوكم للمشــاركة 
في حملتنا القادمة التي ســيتم اإلعالن عنها 
www. قريبا عبر موقع الشــركة اإللكتروني

ncminvest.com، ووسائل التواصل االجتماعي 
.«ncminvest@ اخلاصة بالشركة

لقطة جماعية للمشاركني في حملة التبرع بالدم

«الوطني»: القروض املمنوحة بالكويت في ٢٠٢١ تسجل أعلى منو منذ ٦ سنوات
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن 
االئتمان املمنوح مــن البنوك الكويتية انهى عام 
٢٠٢١ بأداء قوي نسبيا، حيث سجل منوا بنسبة 
١٫٦٪ على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من 
عام ٢٠٢١، ليسجل بذلك منوا سنويا بنسبة ٦٫٣٪ 
للعام بأكمله، مما يعد أعلى معدالت النمو املسجلة 

منذ عام ٢٠١٥، أي خالل ٦ سنوات.
وأوضــح التقرير، انــه للربع الســادس على 
التوالي، كان اإلقراض الشخصي هو احملرك الرئيسي 
للنمو، في حني ظلت وتيرة تعافي اإلقراض املقدم 
لقطاع االعمال ضعيفة، والذي ظل مستقرا للربع 
الثانــي على التوالي، ليرتفع بنســبة ١٫٤٪ للعام 

بأكمله. 
وعلى الرغم من أن الصدمة الناجمة عن اجلائحة 
ظلت تلقي بظاللها على منو االئتمان املقدم لقطاع 
االعمال، إال أن تزايد عمليات السداد وشطب القروض 

كانت أيضا من العوامل التي لعبت دورا في التأثير 
سلبا على اجتاهات االئتمان املقدم لقطاع االعمال 
في عــام ٢٠٢١.  كمــا أن أداء القطاعــات املختلفة 
شهدت تباينا كبيرا مع استمرار قطاعي التجارة 
واالنشــاء في تســجيل أضعف أداء للعام الثاني 
علــى التوالي، بتراجعهما بنســبة ١٠٪ و٩٪ على 

أساس سنوي على التوالي. 
وفــي املقابل، كان منو االئتمان املقدم لقطاعي 
الصناعة (+١٦٪ على أســاس ســنوي) والنفط/ 
الغاز (+ ١٤٪ على أســاس سنوي) قويا للغاية. 
ومنــا االئتمان املمنوح للقطــاع العقاري، والذي 
يعــد أكبر عناصر االئتمــان املقدم لقطاع االعمال 
باستحواذه على حصة بنسبة ٤٣٪، بنسبة قدرها 
١٪ فقــط في عام ٢٠٢١، وهــو النمو األضعف منذ 

خمس سنوات.
من جهة أخرى، استمر زخم االئتمان الشخصي، 

وذلك على الرغم من تراجع النمو مقارنة بالربع 
الثالث من عام ٢٠٢١، حيث أنهى العام مسجال منوا 
بنسبة ١٣٫٣٪ على أساس سنوي، فيما يعد أسرع 

وتيرة منو على أساس سنوي منذ عام ٢٠١٣. 
ويعزى هذا األداء القــوي إلى تزايد القروض 
االستهالكية والقروض الســكنية نظرا لنموهما 
بنحو ١٥٪ و١٣٪ على التوالي. وكان تأجيل سداد 
مدفوعات أقساط القروض الشخصية للمواطنني 
الكويتيني ملدة ســتة أشــهر (الــذي انتهت مهلته 
فــي الربع الرابع من عام ٢٠٢١) واســتمرار تزايد 
الطلب وارتفاع تقييمات العقارات السكنية، والنمو 
القــوي الذي ســجله اإلنفاق االســتهالكي تعتبر 
مــن أهم العوامــل التي أدت لوصــول معدل منو 
االئتمان الشــخصي ملعدالت قياسية لم نشهدها 

منذ سنوات عديدة.
وباإلضافة إلى ذلك، تعزز منو االئتمان في عام 

٢٠٢١ على خلفية تزايد منو االئتمان لشراء األوراق 
املالية، والذي منا بنسبة ٩٪ (بعد اتخاذه الجتاه 
هبوطي في السنوات اخلمس السابقة) بدعم من 
املكاسب التي سجلها مؤشر السوق العام لبورصة 

الكويت وبنسبة ٢٦٪.
وبالنســبة لعام ٢٠٢٢، سيتلقى منو االئتمان 
املزيد من الدعم بفضل عودة األنشطة االقتصادية 
إلى مســتوياتها االعتيادية على خلفية تســارع 
وتيرة طرح برامــج اللقاحات ومواصلة تخفيف 
القيود املرتبطة باجلائحة. ويبقى تســاؤل ما إذا 
كان عــام ٢٠٢٢ ســيكون «عام نهايــة اجلائحة»، 
إال أنــه في كافة احلاالت كان اضطراب األنشــطة 
االقتصادية أقل بصفة عامة مع كل موجة عدوى 
الحقة، مما يعتبر مؤشرا جيدا للنمو االقتصادي 

واالئتماني في عام ٢٠٢٢.
وفي ظل ارتفاع أسعار النفط ومنو االقتصاد 

غيــر النفطي بوتيرة قوية، مــن املقرر أن يتلقى 
االئتمان املقدم لقطاع األعمال املزيد من الدعم بفضل 
تسارع وتيرة اسناد املشاريع والطلب املكبوت على 
اإلنفاق الرأســمالي نظرا لقيام الشركات بخفض 

النفقات الرأسمالية منذ تفشي اجلائحة.
أما بالنسبة لالئتمان الشخصي، فمن املتوقع أن 
ينخفض معدل النمو (إال أنه سيظل قويا نسبيا) 
بسبب انتهاء برامج تأجيل سداد أقساط القروض، 
وهو االجراء الذي ســاهم فــي تعزيز النمو بقوة 
علــى مدار العامني املاضيني. من جهة أخرى، فإن 
إقرار قانون الرهن العقاري سيعتبر نقطة حتول 
جوهرية، مما سيوفر إمكانات منو هائلة للبنوك 

نظرا لقوة الطلب. 

باقي التفاصيل على موقع «األنباء»
www.alanba.com.kw


