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اخلميس ١٩ مايو ٢٠٢٢ اقتصـاد

٦٢٫٣٣ مليار دينار ودائع عمالء البنوك.. و٦٠٫٧٧ مليارًا القروض والسلفيات
عالء مجيد

كشــفت النتائــج املالية 
املجمعة لقطاع البنوك احمللية 
عن فترة الربع األول من العام 
احلالي ٢٠٢٢ ارتفاع إجمالي 
ودائع العمالء بنسبة بلغت 
٦٫٣٪ لتبلــغ ٦٢٫٣٣ مليــار 
دينار مقارنة بـ ٥٨٫٦١ مليار 
دينار خالل الفترة نفسها من 
عــام ٢٠٢١، أي بزيادة تبلغ 
نحــو ٣٫٩١ مليــارات دينار، 
فيمــا ارتفع إجمالي قروض 
العمالء للبنوك  وســلفيات 
خالل فتــرة الربع األول من 
٢٠٢٢ بنســبة ١٠٫٤٤٪ على 
أساس سنوي، حيث بلغت 
٦٠٫٧٧ مليار دينار مقارنة بـ 
٥٥ مليار دينار خالل الفترة 
املقارنة من ٢٠٢١ أي بزيادة 
قدرها ٥٫٧٥ مليارات دينار.

وتفصيليا أظهرت البيانات 
ان بنك الكويت الوطني جاء 
فــي املرتبة األولى من حيث 
ودائــع العمالء مبقدار ١٨٫٣١ 
مليــار دينار وبنســبة منو 
سنوية تبلغ ٧٫٤٤٪ مقارنة 
بـــ ١٧٫٠٤ مليار دينار خالل 
الفترة نفسها من عام ٢٠٢١. 
وفــي املرتبة الثانية حل 
بيت التمويل الكويتي «بيتك» 
بحجم ودائع عمالء يقدر بـ 
١٥٫٧٩ مليار دينار وبنسبة 
منو ســنوية بلغــت ٣٫١٤٪ 
مقارنة بـ ١٥٫٣١ مليار دينار 
في الفترة املقارنة من العام 

.٢٠٢١
فيما حل ثالثا بنك بوبيان 

املقارنة من عــام ٢٠٢١. كما 
جاء بنك اخلليج في املرتبة 
اخلامسة بحجم ودائع عمالء 
بلــغ ٤٫٢٦ مليــارات دينــار 
وبنسبة منو ١٫٨٥٪ مقارنة 
بـــ ٤٫١٨ مليــارات دينار في 
الفترة املقارنة من عام ٢٠٢١.
البنــك األهلي  كما جــاء 
الكويتي في املرتبة السادسة 
بحجم ودائع عمالء بلغ ٤٫٠٦ 

٢٠٢١، وحل ثامنا بنك وربة 
بحجم ودائع بلغ ٢٫٥٢ مليار 
دينار وبنسبة تراجع سنوية 
بلغت ١١٫٩٦٪ مقارنة بـ ٢٫٢٥ 
مليار دينار في الفترة املماثلة 

من عام ٢٠٢١.
وفي املرتبة التاسعة جاء 
بنك KIB بحجم ودائع عمالء 
بلغت ٢٫١٥ مليار دينار وبنسبة 
زيادة ســنوية بلغت ٢٤٫١٥٪ 

مــن ٢٠٢١، وفي املركز الثاني 
حل بيــت التمويــل الكويتي 
«بيتــك» بحجم قــروض بلغ 
١١٫٨٥ مليــار دينار وبنســبة 
منو بلغــت ٩٫٠٤٪ مقارنة بـ 
١٠٫٨٧ مليارات دينار في الفترة 

املقارنة من ٢٠٢١.
وحــل ثالثا بنــك بوبيان 
بحجم قروض وسلفيات بلغ 
٥٫٦٧ مليارات دينار وبنسبة 
منــو ١٤٫٨٧٪ مقارنة بـ ٤٫٩٤ 
مليــارات دينــار فــي الفترة 
املقارنــة مــن ٢٠٢١. وجاء في 

مليــارات دينــار وبارتفــاع 
سنوي بلغ ٢٩٫٢٣٪ مقارنة 
بـــ ٣٫١٥ مليــارات دينار في 
الفترة املقارنة من عام ٢٠٢١.

وفي املرتبة السابعة جاء 
البنك األهلــي املتحد بحجم 
ودائع بلغ ٣٫٢١ مليارات دينار 
وبنســبة منو بلغت ٢٫٠٧٪ 
مقارنة بـ ٣٫١٤ مليارات دينار 
في الفتــرة املقارنة من عام 

مقارنة بـــ ١٫٧٣ مليار دينار، 
وأخيرا جاء البنــك التجاري 
الكويتي بحجم ودائع بلغ ٢٫١١ 

مليار دينار.
وعلــى مســتوى قروض 
وســلفيات البنــوك احملليــة 
البيانــات أن بنــك  أظهــرت 
الكويت الوطني جاء في املرتبة 
األولــى بقروض وســلفيات 
بلغت ٢٠ مليــار دينار خالل 
الربع األول من ٢٠٢٢، وبنسبة 
منــو ١٢٫٣٣٪ مقارنة بـ ١٧٫٨٥ 
مليار دينار خالل الفترة نفسها 

املرتبة الرابعــة بنك اخلليج 
بحجــم قــروض بلــغ ٤٫٥٦ 
مليارات دينار وبنســبة منو 
بلغــت ٧٫٩١٪ مقارنة بـ ٤٫٢٣ 
مليــارات دينــار فــي الفترة 
املقارنة من العام ٢٠٢١. بينما 
حل بنــك برقــان فــي املركز 
اخلامس بحجــم قروض بلغ 
٤٫٣٢ مليارات دينار وبنسبة 
ارتفــاع ســنوية بلغت ١٫٦١٪ 
مقارنــة بالفتــرة املقارنة من 
 ٤٫٢٦ البالغــة   ٢٠٢١ العــام 

مليارات دينار.

بنهاية الربع األول من ٢٠٢٢.. وبنمو سنوي بلغ ٦٫٣٪ للودائع و١٠٫٤٤٪ للقروض

بحجم ودائع عمالء بلغ ٥٫٥ 
مليارات دينار وبنسبة منو 
سنوية بلغت ٥٫٠٢٪ مقارنة بـ 
٥٫٢٤ مليارات دينار في الفترة 
املقارنة نفسها من عام ٢٠٢١. 
وجاء بنــك برقان في املركز 
الرابع مبقدار ٤٫٤٢ مليارات 
دينار وبنسبة منو سنوية 
بلغت ٦٫٨٢٪ مقارنة بـ ٤٫١٤ 
مليــارات دينار فــي الفترة 

«الوطنـي» فـي املقدمـة بودائع بلغـت ١٨٫٣١ مليـار دينـار و«بيتك» ثانيـًا بــ ١٥٫٧٩ مليارًا

الكويت مزود رئيسي لوقود الطائرات في أوروبا
وتقول الوكالة ان معظم املتداولني 
يرجحون في الغالب عدم تأثر التدفقات 
التجارية بني الشرق األوسط وأوروبا 
حتى في حال فرض حظر على النفط 
الروسي بسبب ضعف اعتماد أوروبا 
علــى اســتيراد وقــود الطائــرات من 
روسيا، وقال متداول يتعامل مع مصفاة 
تكرير في الشــرق األوسط انه يعتقد 
ان العقوبات على روسيا لن تؤثر على 
االطالق على تدفقات وقود الطائرات.

وبلغة األرقــام، قالــت الوكالة إن 
واردات دول شــمال غــرب أوروبا من 
وقود الطائرات تراوحت بني ٢٠٠ ألف 
و٣٠٠ ألــف برميل يوميا في األشــهر 
األربعة األولى من ٢٠٢٢ كان نحو نصفها 
من الشرق األوسط وبشكل خاص من 
الكويت والسعودية واالمارات، بينما 
جاء النصف اآلخر من آســيا، وقدرت 
الوكالــة ان واردات أوروبــا من وقود 
الطائرات الروسي في يناير وحتى ابريل 
بلغت ١٠ آالف برميل يوميا، ولذلك من 
غير املتوقع ان يؤدي فرض حظر على 
النفط الروسي الى ازدياد الطلب على 

وقود الطائرات من الشرق األوسط.
وقــال محللو ســتاندرد اند بورز 
غلوبل إن زيادة انتاج املصافي الضخمة 
في املنطقة مثل مصفاتي الزور وجازان 
السعودية في النصف الثاني من ٢٠٢٢ 
سيعزز تدفق وقود الطائرات بكميات 
جيــدة الى الســوق ما يتضــاءل معه 

احتمال تأثر العرض بشكل كبير.

األسبوعية لشركات الطيران في أوروبا 
الغربية زادت بنسبة ٠٫٩٪ على مدار 
األسبوع لتصل إلى ٢١٫١٤ مليون مقعد 
لألسبوع الذي يبدأ في ١٦ مايو، وهو ما 
ميثل حوالي ٨٦٫٩٪ من السعة السابقة 

النتشار كورونا في ١٣ مايو ٢٠١٩.
وأوضحــت الوكالــة ان األســعار 
اإلقليميــة أخذت تعكــس قوة الطلب 
مع تســجيل الفروقــات النقدية أعلى 
مستوى لها في ثالثة أشهر متجاوزة 
٧٫٦٠ دوالرات للبرميــل، وكان آخــر 
مستوى أعلى للتقييم عند ٧٫٨٠ دوالرات 

للبرميل في ٢٥ أبريل املاضي.

عن أحد املتداولني في الشرق األوسط 
تصريحا مفاده بأن الطلب على وقود 
الطائرات من املنطقة مرشح لالرتفاع 
بقوة مع بدء الرحالت في موسمي الربيع 
والصيف، وانه بالرغم من ضعف الطلب 
النســبي على وقود الطائرات مقارنة 
بالطلب على الديزل، إال انه ما زال قويا 
اذا نظرنا إليه بصورة مســتقلة، وال 
يزال هناك طلب من أوروبا والواليات 
املتحدة على كميات تعوض النقص.

ويســتنتج مــن أحــدث البيانات 
الصادرة عن شركة OAG لقاعدة بيانات 
الرحالت واإلحصاءات أن سعة املقاعد 

محمود عيسى

ذكــرت وكالة ســتاندرد اند بورز 
ان الــدول املصدرة لوقــود الطائرات 
في الشرق األوسط تعكف على زيادة 
صادراتهــا الــى أوروبــا جلنــي ثمار 
ارتفــاع الطلــب على الســفر جوا في 
أعقاب تخفيف إجــراءات احلظر على 
الطيران والتي كانت من نتائج انتشار 

ڤيروس كورونا.
ونقلــت الوكالة عــن متداولني في 
السوق العاملية قولهم إنهم يتوقعون 
ارتفاع احتياجات دول الغرب من وقود 
الطائرات بسبب حلول موسم العطالت 
الوطنية والعاملية الذي اقترن بتخفيف 
القيود التي كانت مفروضة على انتقال 
األشخاص عبر احلدود بني عدد متزايد 
مــن دول العالم، األمر الذي سيشــهد 
اجتاه مزيد من الناس الى السفر جوا.

وقال هؤالء املتداولون ان انتعاش 
الطلب على وقود الطائرات في أوروبا 
بســبب بدء برامج الســفر املوســمي 
وانخفاض املخزونات من الوقود، ناهيك 
عن االفتقار الى املصادر احمللية أدت كلها 
مجتمعة الى طلب متزايد على شحنات 

الوقود من منتجي الشرق األوسط.
ونوهت إلى النقــص الذي تعاني 
منه أوروبا في وقود الطائرات، مشيرة 
الى انه يجري التعويض عنه من خالل 
االستيراد من أسواق شرقي السويس 
كدول اخلليج العربية والهند، ونقلت 

«ستاندرد آند بورز»: زيادة ضخمة في معدالت السفر بعد رفع قيود «كورونا»
«البترول الوطنية» تدرس 

بيع حصة في شركة «العطريات»

«ميد»: تأجيل عطاءات 
عدد من املشاريع في «النفط»

أحمد مغربي - محمود عيسى

نفــى مصدر نفطي رفيع املســتوى 
لـ«األنبــاء» مــا نشــر أمس حــول نية 
مؤسسة البترول الكويتية بيع حصة 
في شركة البترول الوطنية الكويتية.

وقال املصدر إن املقصود من املمارسة 

التي طرحتها شركة البترول الوطنية هو 
دراسة لبيع حصة في الشركة الكويتية 
للعطريات. وكانت مجلة ميد نشرت أمس 
أن مؤسســة البترول الكويتية تدرس 
بيع حصة من شركة البترول الوطنية 
الكويتيــة في صفقة قد تــدر مليارات 

الدوالرات.

محمود عيسى

مددت الكويت األجــل النهائي لتقدمي 
العطاءات فيما يتعلق مبجموعة واسعة من 
مناقصات املشاريع في القطاع النفطي خالل 
هذا العام. ومن بني هذه املشــاريع ذكرت 
مجلة ميد أن شــركة نفط الكويت مددت 
املوعد النهائي لتقدمي العطاءات املتعلقة 
مبناقصــة عقد لتقدمي خدمــات الصيانة 
ملنشــآت اإلنتاج في شــمال البالد الى ١٩ 
يونيو املقبل بعد أن انتهى األجل السابق 
في ١٧ مايو اجلاري، وذلك وفقا ملا جاء في 
بيان صادر عن اجلهاز املركزي للمناقصات 
العامة. كما أرجأت الشــركة أيضا املوعد 
الذي انتهى في ١٧ مايو لتقدمي العطاءات 
لتوريد القوى العاملة الطبية املساعدة في 

املستشفى الذي تديره بالقرب من مصفاة 
ميناء األحمدي حتى ١٤ يونيو املقبل.

وعلــى صعيد ذي صلــة، فقد أعلنت 
شــركة البترول الوطنيــة الكويتية عن 
تأجيل موعد جديد لتقدمي العطاءات بعد 
ان انتهى املوعد السابق في ١٠ مايو بشأن 
مناقصة توريد محفزات التكرير في قطاع 
النفط والغاز. وقد حددت ٧ يونيو موعدا 
جديدا لتقــدمي العطــاءات لتوريد املواد 
احملفــزة اجلديدة باالضافة للتخلص من 
املــواد احملفزة القدميــة اخلاصة ببعض 

وحدات إزالة الكبريت التابعة للشركة.
وقالــت املجلة إن قطاع النفط والغاز 
في الكويت يواجه العديد من التحديات، 
وقد شــهد خالل اآلونة االخيــرة تأجيل 

مجموعة واسعة من املناقصات.

١٫٤ مليار دينار مكاسب سوقية للبورصة في جلستني
شريف حمدي

اإلقبــال  اســتمرار  مــع 
على األســهم القيادية لليوم 
الثاني على التوالي، واصلت 
مؤشرات ومتغيرات البورصة 
ارتفاعاتها اجلماعية، وخاصة 
القيمة السوقية التي أضافت 
بنهاية جلســة امس مكاسب 
بنحو ٨٥٤ مليون دينار ليصل 
إجمالي مكاســب اجللستني 
األخيرتــني ١٫٤ مليــار دينار 
بنسبة ارتفاع ٣٪، لتعوض 
القيمــة الســوقية لبورصة 
الكويت جزءا من خســائرها 
خالل فترة التصحيح وتصل 
لـ ٤٦٫٨٧٤ مليار دينار بنهاية 

جلسة أمس.
وبــدا جليــا منــذ افتتاح 
اجللسة ان شهية املتعاملني 
مفتوحــة ملواصلة الشــراء، 
وشجعهم على ذلك التراجع 
الالفت في املستويات السعرية 
خالل الفترة املاضية خاصة 
لألسهم القيادية التي حتظى 
بإقبــال الفــت مــن مختلف 
شــرائح املتعاملــني، وســط 
توقعات بالتوســع الشرائي 
خالل اجللسات املقبلة خاصة 

مســتوى  عــن  لتنخفــض 
١٠٠ مليون دينــار، إذ بلغت 
الســيولة امس ٩٦٫٦ مليون 
دينار تراجعا من ١٠٣٫٨ ماليني 
دينار أول من امس بنســبة 

تراجع ٧٪.
واســتمر تركز السيولة 
حــول األســهم القياديــة مع 
الشــرائي  الزخــم  عــودة 
للســوق، وتصدرها بيتك بـ 
٢١٫٥ مليــون دينــار وارتفع 
الســهم بـــ ٢٫١٪، تاله ســهم 
الوطني بـ ١٠٫٥ ماليني دينار 

وبذلك يكون السهم تصدر من 
حيث األكثر اســتحواذا على 
السيولة واألكثر تداوال لليوم 

الثاني على التوالي.
وارتفعت أسعار ٨٣ سهما 
مقابل ارتفاع ٧٩ ســهما أول 
من امس، وتراجعت قيمة ٣٧ 
سهما، واســتقرت أسعار ١٢ 
سهما، ولم يجر التداول على 
٢٧ سهما، وتشكل األسهم التي 
ارتفعت أسعارها ٥٢٫٢٪ من 

إجمالي األسهم املدرجة.
قطاعيا، ارتفعت مؤشرات 
٩ قطاعــات تصدرهــا قطاع 
العقــار بـــ ٣٫٢٪، وتراجعت 
مؤشــرات قطاعني تصدرها 
خدمات استهالكية بـ ٠٫٠٥٪.
وبنهاية جلسة تعامالت 
امــس، حققــت املؤشــرات 
ارتفاعات جماعية بنسبة ٢٫١٪ 
ملؤشر السوق األول بإضافة 
١٨٣ نقطة مكاسب ليصل إلى 
٨٨٢٢ نقطة، وارتفع مؤشــر 
السوق الرئيسي بنسبة ٠٫٩٪ 
مضيفا ٥٤٫٢ نقطة ليصل إلى 
٦١١٠ نقــاط، وارتفع مؤشــر 
الســوق العام بنســبة ١٫٨٪ 
مبكاســب ١٤٤ نقطــة ليصل 

إلى ٧٩٣٧ نقطة.

وارتفاع بنســبة ٢٫٤٪، تاله 
سهم أجيليتي بـ١٠٫٣ ماليني 
دينار وارتفاع بـ ٤٪، تاله سهم 
اخلليج بســيولة ٨٫٢ ماليني 
دينار واستقرار في السعر، ثم 
سهم زين بسيولة ٦٫٧ ماليني 
دينار وارتفاع بنسبة ٢٫٦٪.
ارتفعــت أحجــام  فيمــا 
التداول بنسبة ٣٫٥٪ بتداول 
٢٦١ مليون سهم ارتفاعا من 
٢٥٢ مليون سهم أول من امس، 
وتصدر األسهم األكثر تداوال 
سهم بيتك بـ ٢٣٫٥ مليون سهم، 

ً بانتهاء موجة التصحيح وارتفاع سعر النفط الكويتي لـ ١٢٠ دوالرا

مع حتســن النتائــج املالية 
للشركات املعلنة للربع األول 

من العام احلالي.
البورصــة  أداء  ويدعــم 
اإليجابي فــي الوقت الراهن 
ارتفاع ســعر برميــل النفط 
الكويتي ملستوى ١٢٠ دوالرا 
للبرميــل، األمر الــذي يعزز 
األنشطة االقتصادية بالبالد 
ومن ثم ينعكس على مجمل 

أداء سوق األسهم.
واســتمر تراجع مستوى 
الســيولة فــي جلســة أمس 

«تيك توك».. تطبيق البث األعلى 
استخدامًا في الكويت

باهي أحمد

كشفت بيانات رسمية 
صادرة عن الهيئة العامة 
لالتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومــات «CITRA» أن 
تطبيق تيك توك يتصدر 
تطبيقــات البــث األعلى 
الكويت  اســتخداما فــي 
خــالل الربــع األول مــن 
العام احلالي ٢٠٢٢، يليه 
تطبيق يوتيوب فيما حل 
في املرتبة الثالثة تطبيق 
نتفليكــس، يليه تطبيق 
تويتش، فيما حل تطبيق 
تويتر ڤيديو في املرتبة 
اخلامســة، ثــم منصــة 
شــاهد وامــازون ڤيديو 
وديلي موشن وڤيديوهات 

فيسبوك.
وأضافت االحصائية أن 

فيسبوك تصدر منصات التواصل االجتماعي 
األكثر استخداما خالل نفس الفترة من ٢٠٢٢ 
يليه تطبيق متبلر، بينما حل ثالثا تويتر، 
بينما جاء في املرتبتني الرابعة واخلامسة 
كال من تطبيقي اودنوكالسينكي، وانستغرام 

على التوالي.

األلعــاب  وفيمــا يتعلــق بتطبيقــات 
اإللكترونيــة األكثــر اســتخداما، لفتــت 
 blizzard االحصائية الــى أن تطبيق لعبة
games تصدر التطبيقات األكثر استخداما، 
يليه valves steam service بينما حل ثالثا 

تطبيق شبكة باليستيشن.

خالل الربع األول من ٢٠٢٢ وفق بيانات هيئة «االتصاالت»

ودائع وقروض سلفيات البنوك احمللية خالل الربع األول من ٢٠٢٢

ودائع العمالء اسم البنك
للربع األول ٢٠٢٢

قروض وسلفيات العمالء 
للربع األول ٢٠٢٢

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

١٨٫٣١١٧٫٠٤٢٠٫٠٥١٧٫٨٥الوطني

١٥٫٧٩١٥٫٣١١١٫٨٥١٠٫٨٧بيت التمويل الكويتي «بيتك»

٥٫٥٠٥٫٢٤٥٫٦٧٤٫٩٤بوبيان

٤٫٤٢٤٫١٤٤٫٣٢٤٫٢٦برقان

٤٫٢٦٤٫١٨٤٫٥٦٤٫٢٣اخلليج

٤٫٠٦٣٫١٥٣٫٦٠٣٫٠٤األهلي

٣٫٢١٣٫١٤٣٫٤١٣٫١٥األهلي املتحد

٢٫٥٢٢٫٢٥٢٫٥٨٢٫٤٣وربة

KIB٢٫١٥١٫٧٣٢٫٤٣١٫٩٩

٢٫١١٢٫٤٣٢٫٢٩٢٫٢٧التجاري الكويتي

٦٢٫٣٣٥٨٫٦١٦٠٫٧٧٥٥اإلجمالي
األرقام باملليار دينار كويتي


