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اقتصـاداخلميس ١٤ ابريل ٢٠٢٢

٣٣٦٣ قضية مرفوعة ضد شركات القطاع النفطي

احلكومة تخفض ودائعها املصرفية إلى ٧٫١٧ مليارات دينار
عالء مجيد

شــهد االئتمــان لــدى البنوك 
الكويتيــة ارتفاعا شــهريا خالل 
شــهر فبراير املاضــي ليصل الى 
أعلى مستوياته تاريخيا مسجال 
مستوى ٤٣٫١٦٢ مليار دينار مرتفعا 
بنســبة ١٫٠٤٪ ومبا يعــادل ٤٤٨ 
مليون دينار مقارنة بشهر يناير 
املاضي الذي حقــق االئتمان فيه 
مستوى ٤٢٫٧١٤ مليار دينار، بينما 
ارتفع االئتمان بشكل سنوي بنسبة 
٧٫٨٧٪ وبقيمة ٣٫١٥٢ مليارات دينار 
مقارنة مبستوياته في فبراير ٢٠٢١ 
والذي ســجل خالله مستوى ٤٠ 
مليار دينار، وذلك بحسب بيانات 
بنك الكويت املركزي لشهر فبراير 

.٢٠٢٢
وكشفت بيانات «املركزي» أن 
القــروض االســتهالكية املوجهة 
لشراء سلع معمرة وسيارات شهدت 
تراجعا شهريا طفيفا بنسبة ٠٫٠١٪ 
وبقيمة ٣٠٠ ألف دينار خالل فبراير 
املاضي لتصل إلى ١٫٨٣٧ مليار دينار 
مقارنة بـــ ١٫٨٣٨ مليار دينار في 
يناير املاضي، بينما سجلت منويا 
ســنويا كبير بلغ ١٤٫٠٣٪ مقارنة 

مبستويات فبراير من العام املاضي 
والبالغة ١٫٦١١ مليار دينار.

بينما شهدت القروض املقسطة 
والتــي متنــح للكويتيني بغرض 
ترميــم او شــراء ســكن خــاص 
ارتفاعــا بأكثر مــن ٠٫٦٨٪ خالل 
فبراير املاضي لتســجل مستوى 
١٤٫٦ مليار دينار باملقارنة بـ ١٤٫٥ 
مليار دينار في يناير املاضي، كما 
ســجلت منويا ســنويا قويا بلغ 
١٣٫٥٪ مقارنة مبستويات فبراير 
من العــام املاضي البالغة ١٢٫٨٦٤ 

مليار دينار.
كما ارتفعت القروض املوجهة 
لشراء أوراق مالية بارتفاع شهريا 
بنسبة ٥٫١٪ لتسجل مستوى ٢٫٩١٠ 
مليار دينار خالل فبراير املاضي 
باملقارنــة بـ ٢٫٧٦٩ مليــار دينار 
في يناير املاضي وكذلك ســجلت 
ارتفاعا ســنويا بنســبة ١٥٫٤٣٪ 
مقارنة مبســتوياتها فــي فبراير 
من العــام املاضي والبالغة ٢٫٥٢١ 

مليار دينار.
كما شــهد قطاع النفط والغاز 
ارتفاعــا شــهريا بنســبة ٠٫٨٦٪ 
لتسجل مستوى ٢٫٢٢٠ مليار دينار 
خالل فبراير املاضي باملقارنة ٢٫٢٠١ 

مليــار دينار خالل يناير املاضي، 
كما ســجلت ارتفاعا ســنويا بلغ 
نسبته ١٥٫٨٪ باملقارنة مبستويات 
فبراير من العام املاضي والبالغة 

١٫٩١٧ مليار دينار.
وعلى صعيد الودائع، أظهرت 
بيانات «املركزي» أن ودائع القطاع 
املصرفي ارتفعت بنســبة ٠٫٣٨٪ 
لتصل إلى ٤٥٫٤٦ مليار دينار في 
فبراير املاضي باملقارنة مع مستوى 
٤٥٫٢٩ مليــار دينار بنهاية يناير 
املاضي، وباملقارنة مع مستوياتها 
في فبراير مــن العام املاضي فقد 
ارتفعت الودائع بشــكل ســنوي 
بنسبة ٢٫٧٤٪ بارتفاع ١٫٢١٣ مليار 
دينــار في حجــم الودائع مقارنة 
مبستوى ٤٤٫٢٥١ مليار دينار في 

فبراير من العام املاضي.
وخفضــت احلكومــة ودائعها 
خــالل فبراير املاضــي بقيمة ١٨٧ 
مليون دينار ليصل إجمالي ودائع 
احلكومة باجلهاز املصرفي إلى ٧٫١٧ 
مليارات دينار بتراجع شهري بلغ 
نســبته ٢٫٥٤٪ مقارنــة بـ ٧٫٣٥٧ 
بنهايــة ينايــر املاضي، وبشــكل 
سنوي فقد تراجعت بنسبة ٤٫١٪ 
مقارنة مبســتوياتها فــي فبراير 

مــن العــام املاضــي البالغة ٧٫٤٧ 
مليارات دينــار، لتكون احلكومة 
بذلك قد سحبت ٣٠٧ ماليني دينار 

من أرصدتها خالل عام.
وعلى صعيد القطاع اخلاص، 
ارتفعت الودائع بالدينار الكويتي 
بنسبة ٠٫٦٩٪ شهريا خالل شهر 
فبراير لتصــل الى ٣٥٫٧٢٦ مليار 
دينار بنهاية الشــهر بعدما ضخ 
القطاع اخلاص ٢٤٦ مليون دينار 
من ودائعه بالدينار، كما ارتفعت 
ودائــع القطاع اخلــاص بالدينار 
بشــكل ســنوي بلــغ ١٫٠١٧ مليار 
دينار عن مســتويات فبراير من 
العام املاضي البالغة ٣٤٫٧٠٩ مليار 

دينار وبنسبة ٢٫٩٣٪.
وخالل فبراير ارتفعت ودائع 
القطاع اخلاص بالعمالت األجنبية 
حيث ارتفعت بنسبة ٤٫٧٣٪ لتصل 
الى مســتوى ٢٫٥٦٨ مليار دينار 
بنهاية فبراير، كما ارتفعت أيضا 
ودائع اخلاص بالعمالت األجنبية 
على أســاس سنوي خالل فبراير 
املاضي بنسبة ٢٤٫٣٪ بارتفاع ٦٠٣ 
ماليني دينار عن مستويات فبراير 
من العام املاضي والبالغة ٢٫٠٦٥ 

مليار دينار.

أحمد مغربي

كشفت بيانات حصلت عليها «األنباء» أن عدد 
القضايا املرفوعة ضد شركات القطاع النفطي يبلغ 
٣٣٦٣ قضيــة خالل الســنوات اخلمس املاضية، 
حيث تتنوع تلك القضايا ما بني عمالية وجتارية، 
وموزعــة على قضايا متداولة بدرجات التقاضي 
املختلفة وأخرى محفوظة، مشــيرة إلى أن أغلب 
القضايا تتركز في شركة نفط الكويت باستحواذها 
على أكثر من ٨٢٪ من قضايا القطاع النفطي مبا 
يعــادل ٢٧٦٨ قضية، تليها شــركة نفط اخلليج 
بنحو ٤١٥ قضية وشــركة صناعــة الكيماويات 

البترولية بـ ٨٥ قضية.
وفــي التفاصيل، أظهرت البيانات أن شــركة 
نفط الكويت لديها ٢٧٦٨ دعوى قضائية يستحوذ 
فيها الدعاوى العمالية على النصيب األكبر بنحو 
١١٨٧ قضيــة متداولــة، فيما يبلغ عــدد القضايا 
العمالية املنتهيــة ٥٠٠، ونحو ٧ قضايا موقوفة 
و١٢١ قضية عمالية مشطوبة، و٢٣ قضية مضمونة 

و٣ قضايا تنفيذ.
أما القضايا املنظورة في الدائرة التجارية لدى 
«نفط الكويت» فيبلغ إجماليها ٥٣٣ قضية متنوعة 
ما بني قضايا متداولة بنحو ٢٦٧ قضية، و١٧٠ قضية 
منتهية، و٦ قضايا موقوفة، و١٩ قضية مشطوبة، 
و٦٦ قضية مضمونة و٥ قضايا تنفيذ، ويبلغ عدد 
قضايا املدني لدى شركة نفط الكويت ١٠٢ قضية، 
و٢٢٩ قضية مســتعجل، ونحو ٨ قضايا حتكيم، 

و٥ قضايا جنايات ٤ منها منتهية و١ موقوفة.
أما شركة صناعة الكيماويات البترولية فعليها 
٨٥ قضية، تنقسم ما بني قضايا عمالية وجتارية، 
ولدى الشركة شؤون قانونية ويبلغ عدد العاملني 
فيها ٥ موظفني وتتبع هذه الدائرة فريق الشؤون 

القانونية وأمانة السر.
ولدى شــركة البترول العاملية ٧ قضايا وكل 
القضايــا متداولــة وتخص مســتحقات عمالية، 
وشركة االستكشافات البترولية اخلارجية لديها ١٧ 
قضية عمالي، ولدى الشركة الكويتية للصناعات 
البترولية املتكاملة (كيبك) نحو ٢٦ قضية تتوزع 

كالتالــي: ١٢ دعاوى قضائيــة، ١ دعوى مدنية، ١١ 
دعاوى جتارية ضد الشــركة، و٢ دعوى من قبل 
الشركة، ويبلغ اجمالي عدد املوظفني في مجموعة 
الشؤون القانونية ١٠ موظفني وتنقسم املجموعة 
إلــى فريقني: فريق املطالبــات والدعاوى وفريق 

االستشارات القانونية.
أما شــركة ناقالت النفط الكويتية فلديها ٤٥ 
قضية ما بني عمالي وجتاري تتوزع كالتالي: ٣٤ 
عمالي و٩ جتاري و٢ إداري، ويبلغ عدد العاملني 
القانونيني في مجموعة الشؤون القانونية بشركة 
ناقــالت النفط الكويتيــة ٦ عاملني، وتتكون من 

قسم واحد فقط.
أما شركة نفط اخلليج فلديها ٤١٥ قضية تتوزع 
على املكتب الرئيس بنحو ٩٨ قضية، و١٩٢ قضية 
علــى عمليــات اخلفجي املشــتركة، و١٢٥ قضية 

في الوفرة.
وقالت إن شركة نفط الكويت باعتبارها الشركة 
األكبر فــي القطاع النفطي فلديهــا أكبر عدد من 
القضايا العمالية والتجارية، ولذلك فإن مجموعة 
الشؤون القانونية في الشركة لديها ٣ فرق عمل 
وهي كالتالــي: فريق عمل التقاضي وفريق عمل 
املشــاريع واملطالبات وفريق عمل االستشــارات 
القانونية، وتضم مجموعة الشؤون القانونية عدد 
٢٣ عامال قانونيا، وجميع العاملني القانونيني في 
الشركة يحملون شهادة بكالوريوس حقوق وعدد 
األجانب في اإلدارة القانونية بالشــركة شخص 
واحد وعدد ١٢ محامي قلم عن شركة نفط الكويت.

وحول آلية تقدمي املستندات املطلوبة من قبل 
احملكمــة او إدارة اخلبراء، قالت إن اآللية املتبعة 
هي تقدمي املستندات في حال طلبت من احملكمة 

او إدارة اخلبراء حيث يتم إبالغ الدائرة القانونية 
وعلــى الفور يتــم التواصل مــع الدوائر املعنية 
لتجهيز املستنجدات املطلوبة وبعد ورودها تتم 
مراجعتها وارسالها إلى محامي الشركة لتقدميها 
من جانبه إلى احملكمة او إدارة اخلبراء، مشــددة 
علــى عدم وجود أي تأخير من جانب الشــركات 

في تقدمي املستندات.
وذكــرت انه نظرا للعدد الكبيــر من القضايا 
اخلاصــة املرفوعة ضد شــركات القطاع النفطي 
واملنظورة أمام احملاكم على مختلف درجاتها فانه 
يتطلب وجود مكاتب محاماة لديها عدد مناسب من 
احملامني الكويتيني ملباشرة القضايا أمام احملكمة 
فضال عن عدد كاف من املستشــارين القانونيني 
للمثول أمــام إدارة اخلبراء، على جانب ضرورة 
توافر عــدد من املندوبني لتنفيذ األعمال اإلدارية 

باحملاكــم وإدارة اخلبــراء، ومن ثم فــإن التعاقد 
مــع مكاتب محاماة في القطــاع النفطي يقلل من 
التكاليــف مقارنة فيما اذا مت توفيرها عن طريق 
موظفــي الشــركة من محامي قلم ومستشــارين 

قانونيني وسكرتارية.
وقالت إن دور مكاتب احملاماة التي تستعني بها 
الشركات النفطية في مباشرة القضايا والتحكيمات 
ومتثيل الشــركات أمــام احملاكم داخــل الكويت 
وخارجها، ومحامو قلم الشركات النفطية يقومون 
باألعمال الداخلية املنوطة بهم في الشــركة ومن 
ضمنها مســاندة احملامي املتعاقد معه للوصول 
إلى النتائج املرجوة، فضال عن أن املستشــارين 
القانونيــني قد اكتســبوا اخلبــرات الالزمة التي 
تؤهلهــم ليكونــوا محامي قلم مــن خالل عملهم 

في الشركات.

٨٢٪ من القضايا تستهدف «نفط الكويت» بنحو ٢٧٦٨ قضية خالل السنوات اخلمس املاضية

سحبت ٣٠٧ ماليني دينار من ودائعها على مدار عام كامل.. و«االئتمان» يحقق أعلى مستوياته إلى ٤٣٫١٦ مليار دينار

ربط العمالت اخلليجية بالدوالر.. يعّرض االقتصادات ملخاطر وارتفاع التضخم
محمود عيسى

تناولــت وكالــة «بلومبيرغ» 
االخبارية ربط العمالت اخلليجية 
بالدوالر، وقالت ان دول اخلليج 
العربية دأبت على تطبيق الربط 
منذ عقود بهدف تقليص مخاطر 
الصرف األجنبي عليها العتمادها 
الكبير على صادرات النفط والغاز 
الذي يسعر بالدوالر، ولكن اسعار 
النفط تتعرض للتقلبات بل رمبا 
لالنهيار كما حدث في عام ٢٠٢٠ 
نتيجة تفشــى جائحــة كورونا 
واالغــالق الذي نفذته العديد من 
دول العالم لتصل االسعار إلى ما 
دون ٢٠ دوالرا للبرميل، اما بعد 
عودة النفط إلى حوالي ١٠٠ دوالر 
في عام ٢٠٢٢، فيبدو أن االوضاع 
اصبحت جيــدة برغم العديد من 
التساؤالت حول دور الدوالر في 

االقتصاد العاملي.
وقالــت الوكالــة فــي حتليل 
ان عمــالت دول مجلس التعاون 
اخلليجــي ترتبط بالــدوالر منذ 
والثمانينيــات  الســبعينيات 

باســتثناء الكويــت التي يرتبط 
دينارها بسلة من العمالت يعتقد 
أن الدوالر يهيمن عليها، وساعد 
الربــط علــى حمايــة اقتصادات 
املنطقــة مــن تقلبــات أســواق 
الطاقة وســمح للبنوك املركزية 
اخلليجية ببناء االحتياطيات في 
اوقات الرخاء، ليتم اســتخدامها 
مــع األصــول االجنبيــة العائدة 
لصناديــق الثروة الســيادية في 
املنطقة للدفاع عن ربط العمالت 

بالعملة االميركية.
وقالت ان ربط العمالت بالدوالر 
قد يعرض االقتصادات اخلليجية 
لضغوط ومخاطر ارتفاع معدالت 
التضخم كما هو احلال اليوم، ألن 
البنوك املركزية احمللية غالبا ما 
حتــذو حــذو السياســة النقدية 
االميركيــة مع احتمــاالت زيادة 

أسعار الفائدة العاملية.
ماذا تفعل الدول اخلليجية اليوم؟!

وقالــت الوكالــة ان أي مــن 
حكومــات املنطقة لــم تتطرق 
للتخلــي عــن ربــط عمالتهــا 

بالدوالر وتدع األســواق تقرر 
قيمة العمالت برغم ما ذكر من 
ان اململكة العربية الســعودية 
تدرس قبول مدفوعات باليوان 
لصادراتها النفطية إلى الصني، 
ومن شان هذه اخلطوة ان متثل 
البتــرودوالر،  اختبــارا لنظام 
السيما اذا حذت الدول املجاورة 

حذوها لكن محللــني قللوا من 
احتمال اتخاذ أي إجراء فوري من 
هذا القبيل، وقد جنا نظام الربط 
مــن اختبارات صارمة شــملت 
ســنوات متتالية من انخفاض 
أسعار النفط في التسعينيات، 
وفترة ضعف الدوالر قبل األزمة 
املاليــة في عــام ٢٠٠٨، وانهيار 

أســعار النفــط في عــام ٢٠١٤، 
ولكن محــاوالت املضاربني في 
تلك املرحلة فشــلت في حتدي 

الربط بالدوالر.
وعن انعكاسات رفع الفائدة 
االميركيــة علــى االقتصــادات 
اخلليجيــة، قالــت الوكالــة ان 
اخلطــر يكمن فــي أن حكومات 

املنطقة ومن اجل احلفاظ على 
ربط عمالتها، ستضطر التباع 
خطى االحتياطي الفيدرالي من 
خالل سلسلة متتالية من عمليات 
رفع أسعار الفائدة، وبذلك تضر 
باقتصاداتها ضررا بليغا، ولكن 
لو حدث ذلك فإنه سيبقى امامها 
مجال لتحاشي حاالت الركود في 
ضوء ارتفاع أسعار النفط الذي 
يوفر سيولة نقدية عالية لتعزيز 
اإلنفاق احلكومي ودعم النمو.

الربط األضعف

واشــارت «بلومبيرغ» الى ان 
عمان والبحرين كانتا على الدوام 
أضعف اقتصادات املنطقة املرتبطة 
بالدوالر، حيث كانت األخيرة هي 
الدولة الوحيدة في املنطقة التي 
حتتاج لســعر تعادل يزيد على 
١٠٠ دوالر لبرميل النفط ملوازنة 
ميزانيتها وفقــا لصندوق النقد 
الدولي. وقد حتسن أداء البلدين 
في اآلونة األخيرة وخفف ارتفاع 
أسعار النفط من املخاوف بشأن 
قدرة السلطنة على احلفاظ على 

ربــط الريال مما دفــع املتداولني 
لتقليص رهانهــم على تخفيض 
قيمــة العملــة، أمــا باقــي دول 
اخلليج فــإن لديها القوة القادرة 
على الدفاع عن ربط عمالتها في 
صورة احتياطيات نقدية كبيرة.

وفي اخلتام، تساءلت الوكالة 
عما ميكــن ان يحدث في حال مت 
التخلي عن ربط العمالت اخلليجية 
بالدوالر، فقالت انه في حني يحد 
الربط من حرية الدول في متابعة 
أهداف السياسة مثل إنعاش النمو 
أو خلق فرص العمل، إال أنه يوفر 
قدرة اكبر للمستثمرين واملقيمني 
باالوضــاع  للتنبــؤ  األجانــب 

االقتصادية املستقبلية.
ولكــن اذا فكــت دول مجلس 
التعاون اخلليجي ارتباط عمالتها 
بالدوالر فإن ذلك سيقوض وضعه 
كعملة احتياطية عاملية، مع االخذ 
في االعتبار ان دول الشرق األوسط 
تستحوذ على ما يتراوح بني ١٠٪ 
و١٥٪ من احتياطيات النقد األجنبي 
العاملية خارج الصني حسبما ذكره 

بنك غولدمان ساكس.

ً «بلومبيرغ»: دول املنطقة ستحذو حذو «الفيدرالي» وستضطر لرفع الفائدة.. وستضّر باقتصاداتها ضرراً بالغا

القطـاع اخلاص ضـخ ٢٤٦ مليـون دينار إلـى ودائعـه بالدينار خـالل فبراير

القضايا املرفوعة ضد الشركات دعاوى «عمالية».. أغلبها في «نفط الكويت» بـ ١١٨٧ قضية

١٤ ٪ منوًا سـنويًا فـي القروض االسـتهالكية لتصـل إلى ١٫٨٣٧ مليـار دينار

ضخامة القضايا محليًا وخارجيًا تدفع الشركات النفطية لالستعانة مبكاتب محاماة للحفاظ على املال العام

١٠ مهام حملامي الشركات النفطية
ذكرت البيانات أن مهام محامي الشركات النفطية 

يتركز في األمور التالية:
١ـ  تقدمي املشــورة القانونية في كل األمور التي 

تطلب منهم.
٢ ـ اتخاذ كل اإلجراءات القانونية 

جللب منفعة ودرء ضرر.
٣ـ  متثيل الشــركة أمام كل 
محاكم الكويت بجميع أنواعها 
ودرجاتها وهيئات التحقيق.

٤ ـ متثيــل العاملــني لدى 
الشــركة او رئيس وأعضاء 

مجلــس اإلدارة أمــام احملاكم 
الكويتية وكذلك أمام إدارات اخلبراء.

٥ـ  متثيل الشركة أمام هيئات التحكيم ووزارات 
الدولة املختلفة في كل املنازعات او املطالبات العمالية 
اجلماعية وتقدمي املشــورة القانونية للشركات، 
ومتثل الشركات في الشكاوى العمالية لدى وزارة 

الشؤون االجتماعية والعمل او الهيئة العامة للقوى 
العاملة او غيرها من اجلهات الرسمية.

٦ ـ متابعــة والتأكد من تنفيذ األحكام الصادرة 
عن احملاكم بكل أنواعها ودرجاتها وكذلك من 

هيئات التحكيم.
الشــركات بكل  ٧ ـ إخطــار 
املســتجدات والتحديثــات 
اخلاصة بالقضايا املتداولة.

٨ ـ تدريب املستشــارين 
قيد التطوير التابعني للقطاع 

النفطي.
٩ـ  القيام بعمل دراسات وبحوث 
قانونية متكاملة ووافية تغطي جميع 
جوانب املوضوع محل الدارسة أو البحث واالستعانة 
باملراجع احلديثة والقوانني اإلقليمية والدولية الالزمة.

١٠ـ  توفير برامج تدريبية من محاضرات، وورش 
عمل، وملتقيات، ودورات.


