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اخلميس ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ اقتصـاد

البنوك تقفز مبوجوداتها ألعلى مستوى عند ٧٧ مليار دينار
احمللل املالي

بالتزامن مع إعالن البنوك الكويتية عن 
نتائجهــا املالية لعام ٢٠٢١، كشــفت بيانات 
صادرة عن بنك الكويت املركزي مؤخرا، عن 
تســجيل إجمالي موجودات البنوك احمللية 
قفزة بنسبة ٢٧٫٥٪ في آخر ٥ سنوات (بالفترة 
بني ٢٠١٦ و٢٠٢١)، حيث بلغت مســتوى ٧٧ 
مليــار دينار بنهايــة ٢٠٢١، لتســجل أعلى 
مستوياتها على اإلطالق، وذلك باملقارنة مع 
مستوى ٦٠٫٤ مليار دينار بنهاية عام ٢٠١٦.
وبحسب رصد لـ «األنباء»، فمن املالحظ 
أنه بني عامي ٢٠١٩ و٢٠٢١ ارتفعت موجودات 
القطاع املصرفي الكويتي بحوالي ٦ مليارات 
دينــار، وذلــك على الرغــم مــن التحديات 
االقتصادية واملالية التــي فرضتها جائحة 

كورونا بالكويت ودول العالم.
أما بالنســبة لتوزيع موجودات البنوك 
الكويتية كما في نهاية عام ٢٠٢١، فقد بلغت 
محفظة التسهيالت االئتمانية حوالي ٤٢٫٣ 
مليــار دينار، أي ما يعادل ٥٥٪ من إجمالي 
املوجودات، ومبعدل منو سنوي مركب في آخر 
٥ سنوات (٢٠١٦ـ  ٢٠٢١) بلغ ٤٫٣٪، باملقارنة 
مــع ٣٤٫٣ مليار دينار نهاية عام ٢٠١٦، ومن 
املالحــظ ارتفاعها بحوالي ٤ مليارات دينار 
في السنتني املاضيتني مما يدل على متاسك 

سوق االئتمان وتعافيه من اجلائحة.
أما املوجودات االجنبية للبنوك الكويتية 
فقد سجلت نهاية عام ٢٠٢١ حوالي ١٧٫٩ مليار 
دينار، وشــكلت ٢٣٪ من موجودات القطاع 

املصرفي، كما ارتفعت في آخر خمس سنوات 
مبعدل منو سنوي نسبته ٧٪ من ١٢٫٦٨ مليار 
دينار نهاية عــام ٢٠١٦ اي ما يعادل ارتفاع 
قيمته ٥ مليارات دينار منها ٤ مليارات دينار 

ما بني عامي ٢٠١٦ و٢٠١٩.
كما بلغت ودائع البنوك لدى بنك الكويت 
املركزي نحو ٤٫٢٥ مليارات دينار وشــكلت 
٥٫٥٪ من اجمالي موجودات القطاع، وارتفعت 
خالل آخر ٥ سنوات بنحو ٢٫٦٢ مليار دينار 

ومبعدل منو سنوي نسبته ٢١٪.
اما الودائع املتبادلة في سوق ما بني البنوك 
احمللية فقد بلغت ٣٫٣٤ مليارات دينار باملقارنة 
مع ١٫٤٦ مليار دينار نهاية عام ٢٠١٦ وشكلت 
٤٫٣٪ مــن اجمالــي موجــودات القطاع، كما 
حتمل البنوك احمللية في ميزانياتها العمومية 
حوالــي ٢٫٩٦ مليار دينار من ســندات بنك 
الكويت املركزي اي ما يعادل ٣٫٨٪ من اجمالي 

موجودات القطاع املصرفي.
في اجلهة املقابلة من امليزانية العمومية 
للبنوك احمللية، اي املطلوبات، يتبني ان ودائع 
القطاع اخلاص تشــكل القاعــدة التمويلية 
االساسية للبنوك، حيث بلغت ٣٧٫١٩ مليار 
دينار نهاية عام ٢٠٢١ وشكلت ٤٨٪ من اجمالي 
املطلوبات وارتفعت بحوالي ٣ مليارات دينار 

في السنوات اخلمس االخيرة.
اما ودائع احلكومة فقد بلغت ٧٫٣٧ مليارات 
دينار وشكلت ٩٫٦٪ من اجمالي املطلوبات، 
كما يتمتع القطاع بقاعدة حقوق مســاهمني 
قوية بلغت ٩٫٦٨ مليارات دينار ارتفاعا من 

٨٫٢٧ مليارات دينار نهاية عام ٢٠١٦.

بنهاية عام ٢٠٢١.. وقفزت ٢٧٫٥٪ بآخر ٥ سنوات مقارنة مع ٦٠٫٤ مليار دينار بنهاية ٢٠١٦

«البورصة» و«املقاصة» توّقعان اتفاقية تفاهم مع «سوق أبوظبي»

وّقعــت بورصــة الكويت 
والشركة الكويتية للمقاصة 
اتفاقيــة تفاهم مشــتركة مع 
سوق أبوظبي لألوراق املالية 
لتوحيد وحتديــد اإلجراءات 
التشغيلية واإلدارية والفنية 
الفعال،  التعــاون  وحتقيــق 
والتنسيق املتكامل فيما يتعلق 
بعمليــات اإلدراج والتــداول 
واإليــداع املركزي املشــترك، 
وذلك بهدف تعزيز السيولة 
في كال الســوقني وتوســيع 

فرص االستثمار بينهما.
ومبوجب اتفاقية التفاهم 
هذه، اتفق األطراف على اتخاذ 
اإلجراءات الالزمة لتشــجيع 
وتســهيل التعــاون بينهمــا 
في مجاالت تبــادل البيانات 
وتوحيد اللوائح التشريعية، 
وتعزيز الثقافــة املالية لدى 
املستثمرين في كال البلدين.

وتعليقا علــى االتفاقية، 

الكويت والشــركة الكويتية 
للمقاصة ستعمل على تضافر 
اجلهود وتعزيز العالقة بني 
العربيــة  دولتــي اإلمــارات 
املتحــدة والكويت الشــقيقة 
من خالل تسليط الضوء على 
الفرص االستثمارية الفريدة 
املتاحــة للمســتثمرين فــي 
كال الســوقني، باإلضافة إلى 
ضخ املزيد من اإليرادات، مما 
سيســهم في حتقيــق النمو 

املستدام القتصاد البلدين».
مــن جهتــه، قــال رئيس 
مجلس إدارة بورصة الكويت 
حمــد احلميضــي: «حرصت 
بورصة الكويت منذ التأسيس 
على تطوير وحتســني سوق 
املال الكويتي بهدف تسليط 
الضوء على الفرص واحللول 
االســتثمارية فيه. من خالل 
هذه االتفاقيــة، نتطلع قدما 
إلى تعزيز التعاون مع دولة 

عالقــات اســتثمارية طويلة 
األمــد مــع كل شــركائنا في 
املنطقة خاصــة، وفي العالم 

بشكل عام».
مــن جهته، قــال الرئيس 
التنفيــذي لســوق أبوظبــي 
ســعيد  املاليــة  لــألوراق 
الظاهري: «متحمسون لنرى 
باكورة العمل املشترك وتعزيز 
أواصــر التعاون مع بورصة 
الكويت والشــركة الكويتية 
للمقاصة. ســيؤدي التعاون 
املشترك وتبادل املعرفة بني 
الطرفــني إلى تعزيــز مرونة 
منصتي التداول لدينا من خالل 
حتقيق تكامل أكبر في سوق 
املال، حيث متثل الشــراكات 
مع البورصات الدولية ركائز 
 ADX» أساسية الستراتيجية
One»، وستساعدنا على رفع 
كفاءة السوق، وحتقيق نتائج 

مفيدة جلميع األطراف».

اإلمــارات العربيــة املتحــدة 
الشــقيقة، وجذب املزيد من 
املســتثمرين - ســواء على 
الصعيد احمللــي أو اإلقليمي 
أو العاملي - إلى سوقي املال 
الكويتي واإلماراتي، واملساهمة 
في ازدهــار االقتصاد في كال 

البلدين».
بدوره، قال رئيس مجلس 
الكويتيــة  الشــركة  إدارة 
للمقاصــة، فهــد املخيــزمي: 
«نحن ســعداء بهذا التعاون 
املشترك بني الطرفني الكويتي 
واإلماراتي الشقيقني، ونعتبره 
بداية مشجعة لتبادل اخلبرات 
ورؤى تطوير الســوق املالي 
في كل من الكويت وأبوظبي، 
رغم تأثيرات جائحة ڤيروس 
كورونا العاملية، حيث نسعى 
في الشركة الكويتية للمقاصة 
إلى فتح آفاق جديدة لتعزيز 
التجاري وإنشــاء  التعــاون 

لتعزيز السيولة في السوقني.. وتتضمن تنسيقاً متكامالً بعمليات اإلدراج والتداول واإليداع املركزي املشترك

هشام ملكسعيد الظاهري فهد املخيزمي حمد احلميضيد.مطر النيادي

شدد الســفير اإلماراتي لدى 
الكويت د.مطر النيادي، على 
أهمية توقيــع هذه االتفاقية 
بني السوقني لتعزيز الشراكة 
القائمــة مبا  االســتراتيجية 
يحقق املنافع املتبادلة ويسهم 
في تسهيل إجراءات التداول 
وتســجيل املســتثمرين من 
دولة اإلمارات العربية املتحدة 
والكويت الشقيقة، وتنظيم 
إجــراءات العمــل للشــركات 
مزدوجــة اإلدراج وتنظيــم 
عملية توزيع األرباح. واختتم 
الســفير حديثــه بالتأكيــد 
علــى اتســاع آفــاق التعاون 
البلديــن  االقتصــادي بــني 

الشقيقني.
من جانبــه، قــال رئيس 
مجلس إدارة ســوق أبوظبي 
لــألوراق املالية هشــام ملك: 
«االتفاقية بني سوق أبوظبي 
لــألوراق املاليــة وبورصــة 

٤ شركات جديدة مسموح لها بإصدار 
التأمني الصحي لوافدي الـ ٦٠

علي إبراهيم 

أصدرت وحدة تنظيم التأمني قرارا رفعت 
من خالله عدد الشركات املخول لها إصدار 
وثيقة التأمني الصحــي لوافدي الـ٦٠ إلى 
١٥ شــركة بدال مــن ١١، وذلك بعد دخول ٤ 

شركات جديدة إلى القائمة.
وتفصيليــًا، أصدرت الوحــدة قرارها 
رقم (٩) لسنة ٢٢٢ بشأن حتديث القائمة 
املعتمدة للشركات املؤهلة إلصدار وثيقة 

التأمني الصحي للعمالة الوافدة داخل القطاع 
األهلي ممن بلغ عمره ٦٠ فما فوق من حملة 

شهادة املرحلة الثانوية العامة فما دون.
وجاء في املادة األولى من القرار: أضافت 
الوحدة شــركات التأمني التالي أســماؤها 

ضمن القائمة املعتمدة: 
١ ـ الشركة الكويتية القطرية للتأمني.

٢ ـ شركة زمزم للتأمني التكافلي.
٣ ـ شركة تآزر للتأمني التكافلي.

٤ ـ الشركة األولى للتأمني التكافلي.

«تكنيب» و«فلور» تدخالن املنافسة على عقد 
استشارات مشاريع كبرى في «نفط الكويت»

محمود عيسى

ذكــرت مجلــة ميــد أن شــركة تكنيــب 
الفرنسية قد عادت إلى ساحة التنافس مع 
الشركات األخرى على عقد استشارات إدارة 
مشروع رئيسي حلساب شركة نفط الكويت.
وأضافــت املجلة أن قرار إعــادة إدخال 
«تكنيب» في عملية تقدمي العطاءات يعتبر 
مثيرا للجدل بني أصحاب املصلحة املعنيني 
في قطاع النفط والغاز في الكويت بســبب 
مخاوف من أنه قد يؤدي إلى موجة جديدة 

من التأخيرات في عملية تنفيذ املشروع.
وكانــت مجلة ميد قد ذكرت في نوفمبر 
املاضي أن شركة وورلي الهندسية األسترالية 
قدمت أقل عرض لشركة نفط الكويت بشأن 
عقــد يغطي أعمال الهندســة والتصميمات 
األولية وإدارة املشروعات واخلدمات املرتبطة 
باملشــاريع الكبرى لشــركة نفط الكويت، 

وتتراوح مدة العقد بني ٣ و٥ سنوات.
وكان قــد مت بصــورة مبدئيــة قبــول 
 KBR العطاءات املقدمة من ثالث شركات هي
األميركية وبلغت قيمة العرض الذي قدمته 
٨٨٫٤١ مليون دينار، فيما قدمت شركة وود 
جروب البريطانية عرضا بقيمة ٨٣٫٤٦ مليون 

التأخير في ترسية العقد تسبب في اضطراب كبير بسوق مشاريع النفط والغاز

١٧٫٩ مليار دينار املوجودات األجنبية للبنوك الكويتية.. تشكل ٢٣٪ من إجمالي أصول القطاعموجودات القطاع املصرفي ارتفعت ٦ مليارات دينار خالل «كورونا».. بني ٢٠١٩ و٢٠٢١
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دينار، وأخيرا شركة وورلي األسترالية بقيمة 
٨١٫٣ مليــون دينــار، في حــني كان الرفض 
من نصيب العطاءات املقدمة من شــركتني 
أخريني هما فلور كوربوريشــن األميركية 
وتكنيب الفرنســية اللتني ســبق تأهلهما 
للمشروع. وقالت املصادر الصناعية املطلعة 
إن سبب الرفض واحد بالنسبة لعطاء كل 
من شركتي فلور وتكنيب. وقال أحد املصادر 
«عندما قدمت كلتا الشركتني عروضهما، لم 
تتمكنا من تقدمي خطــاب الضمان بالقيمة 
املطلوبة، علمــا بأن القيمــة املطلوبة لهذا 
الضمــان األولــي غيرت جــزءا جانبا مهما 
خالل عملية املناقصة». وأضاف «لســبب 
مــا، قدمت كل من شــركتي فلــور وتكنيب 
خطاب الضمان على نحو يتماشى مع وثائق 
املناقصــة األصلية، وليس املبلغ احملدث». 
وانتهت مجلة ميد وفقا للمصادر الى القول 
إنه من احملتمل أن يؤدي قبول شركة نفط 
الكويت عودة شركة تكنيب للمشاركة في 
تقــدمي العطاءات الى فتح الباب أمام عودة 
مماثلة لشركة شركة فلور في وقت الحق.
وقالــت مصادر إن التأخير في ترســية 
العقد تسبب بالفعل في اضطراب كبير في 

سوق مشاريع النفط والغاز في الكويت.

«جمعيةالعلوم والتكنولوجيا»: االستقرار املؤسسي 
بالقطاع العلمي.. يتحقق بتسكني الشواغر اإلدارية العليا

أكدت اجلمعية الكويتية للعلوم 
والتكنولوجيــا واالبتكار أهمية 
االســتقرار املؤسســي باجلهات 
املعنية في البحث العلمي والتعليم 
العالي بالكويت كي تقوم بدورها 
املنشود، وذلك من خالل تسكني 
الشواغر اإلدارية العليا باملؤسسات 
املنوط بها التعليم العالي والبحث 
العلمي بالبالد، وحتديدا منصب 
مدير عام كل من اجلهات التالية: 
جامعــة الكويت، معهــد الكويت 
لألبحــاث العلمية، الهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي والتدريب.
وشــددت اجلمعيــة، في بيان 

صحافي، على ان االستقرار اإلداري 
هو مفتاح النجاح والطريق األمثل 
للنأي عن أي تدخالت سياســية 
قد تعــوق التطور الطبيعي ملثل 
تلك اجلهات وأعمالها التي يجب 
أن تكون ذات طابع مستقل يهتم 
برفعة التعليــم العالي والبحث 
العلمي وهو املســمى الذي أحلق 

بالوزير املعني مؤخرا.
وأضافت إن اســتمرار وجود 
هذه الشــواغر وما يترتب عليه 
في اإلدارات الوســطى داخل تلك 
الصروح العلميــة الراقية يؤثر 
ســلبا علــى تقدمهــا وإنتاجيــة 

واستقاللية العمل بها، لهذا نرى 
ضرورة اإلســراع في مــلء هذه 
الشواغر املهمة لتفادي املزيد من 

الفراغ اإلداري وتبعاته.
مــن  إن  اجلمعيــة  وقالــت 
أهدافهــا التعــاون مــع اجلهــات 
العلميــة والبحثيــة فــي البــالد 
لوضع االستراتيجيات واخلطط 
التنمويــة والسياســات العامــة 
املتعلقة بأنشطة البحث العلمي 
التكنولوجيا،  واالبتــكار ونقــل 
وذلك من منطلق إميان أعضائها 
بالدور احملوري ملؤسسات الدولة 
كافــة املنوط بهــا الرقي بالعلوم 

واألبحــاث العلمية بتقدم الدولة 
وتنميتهــا وازدهارهــا وكرافــد 

أساسي للنهوض باالقتصاد.
وفــي ختــام البيــان، تقدمت 
اجلمعية بأســمى آيــات التهاني 
والتبريكات إلى مقام صاحب السمو 
األمير الشيخ نواف األحمد، وسمو 
ولي عهده األمني الشــيخ مشعل 
األحمد، والى الشعب الكويتي كافة 
ولكل من يقيم على أرض الكويت 
احلبيبة، مبناســبة حلول العيد 
الوطني وعيد التحرير، أعادهما 
اهللا تعالــى على اجلميع باخلير 

والبركات.

النفط الكويتي يقفز ٤٫٥٪ إلى ٩٨ دوالرًا
وكاالت: قفز سعر برميل النفط الكويتي 
بنســبة ٤٫٥٪ وبقيمة ٤٫٢٧ دوالرات، ليبلغ 
مســتوى ٩٨٫٠٤ دوالرا للبرميل في تداوالت 
أول من امس، مقابل مســتوى ٩٣٫٧٧ دوالرا 
للبرميــل في تداوالت اليوم الســابق، وذلك 
وفقا للسعر املعلن أمس من مؤسسة البترول 
الكويتية. وفي األســواق العاملية، تراجعت 
أســعار النفط خالل تعامالت األمس، وذلك 
بعد أن كشــف الرئيس األميركي جو بايدن 

النقاب عن عقوبات ضد روسيا رغم جتنبها 
أشد العقوبات إلى اآلن، بينما خفف التقدم في 
احملادثات النووية اإليرانية حدة التوتر في 
السوق. وخالل جلسة أمس، هبطت العقود 
اآلجلة خلام برنت إلى ٩٦ دوالرا للبرميل، بعد 
أن قفزت يوم الثالثاء املاضي والمست عتبه 
الـ ١٠٠ دوالر للبرميل قبل تقليص املكاسب، 
فيما انخفضت العقود اآلجلة للخام األميركي 

إلى ٩١ دوالرا للبرميل.


