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االثنني ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ اقتصـاد

٨٫٩ مليارات دينار القروض املمنوحة من البنوك بآخر ٦ سنوات
احمللل املالي

بعد أن مّر سوق االئتمان الكويتي بحالة 
من تباطؤ النمو خالل الفترة بني ٢٠١٦ و٢٠٢٠، 
شهد السوق خالل ٢٠٢١ تعافيا ملحوظا، وذلك 
نتيجة عودة النشاط االقتصادي والتجاري 
الى طبيعته وحاجة الشركات الى التمويل 
بعد فترة صعبة من تداعيات جائحة ڤيروس 
كورونا، عالوة على استئناف البنوك اإلقراض 
(القروض االستهالكية والشخصية) بشروط 

صارمة.
وكـــــان سوق االئتمان احمللي قد سجل 
معدل منو ســنوي متدنيا بني ٢٠١٦ و٢٠٢٠ 
بلغ نحو ٣٫٦٪، لترتفع خاللها التســهيالت 
االئتمانيــة بإجمالــي ٦٫٤ مليــارات دينار، 
ومبعدل ســنوي ١٫٣ مليار دينار، لتســجل 
محفظــة التســهيالت االئتمانيــة للبنــوك 
الكويتية بنهايــة ٢٠٢٠ حوالي ٣٩٫٨ مليار 
دينــار، وذلــك بســبب فترة تباطــؤ النمو 
االقتصادي الذي مــر به االقتصاد الكويتي 

باإلضافة الى جائحة كورونا.
إال ان الســوق عاد لالرتفاع بشكل قوي 
خــالل العام املاضي، حيث ارتفعت محفظة 
التسهيالت االئتمانية للبنوك الكويتية في 
٢٠٢١ بنسبة ٦٫٣٪ لتسجل ٤٢٫٣ مليار دينار، 
بارتفاع ســنوي ٢٫٥٢ مليــار دينار، حيث 
ســاهمت التسهيالت الشخصية بـ ٨٧٪ من 
هذا االرتفاع بقيمة ٢٫١٨ مليار دينار لتسجل 

١٩٫٤٣ مليار دينار بنمو ٤٦٪.
ليصبح إجمالــي القروض املمنوحة من 
البنوك الكويتية خالل آخر ٦ سنوات (بالقترة 
بــني ٢٠١٦ و٢٠٢١) نحو ٨٫٩ مليارات دينار، 
مســجلة معدل منو تراكمي يبلغ نحو ٢٧٪ 

خالل تلك الفترة.
هذا، وقد سجلت التسهيالت الشخصية 
معدل منو جيد في ٢٠٢١ نسبته ١٢٫٦٪ بعد ان 
كان معدل النمو السنوي ما بني ٢٠١٦ و٢٠٢٠ 
حوالي ٤٫٣٪، اما خالل الربع األول من ٢٠٢٢ 
فقد استمر سوق االئتمان بالتعافي وتسجيل 
معدالت منو قوية، حيث ارتفع خالل مارس 
على أساس سنوي بنسبة ٨٫٧٪، ما يعادل 

زيادة ٣٫٥ مليار دينار.
لتسجل بذلك محفظة التسهيالت االئتمانية 

لدى القطاع املصرفي الكويتي مستوى ٤٣٫٦ 
مليــار دينار بنهاية مارس ٢٠٢٢، وهو رقم 
قياسي تاريخي، حيث لم يشهد سوق االمتان 
احمللي نسبة النمو هذه منذ عام ٢٠٠٨ حني 

سجل ١٧٫٥٪. 
وقد حافظت التسهيالت الشخصية على 
معدالت منــو جيدة خالل الربــع األول من 
٢٠٢٢، حيــث ارتفعــت بنســبة ١٣٫٧٪ على 
أساس ســنوي لتسجل ١٩٫٩٧ مليار دينار، 
وشــكلت ٤٥٫٧٪ مــن محفظة التســهيالت 
االئتمانية وكانت ايضا الرافعة األساســية 
لنمو محفظة القروض، إذ ســاهمت ب ٦٩٪ 

من مجمل االرتفاع في احملفظة.

وكجزء أساسي من التسهيالت الشخصية، 
حافظ قطــاع القروض االســتهالكية خالل 
الربع األول من عام ٢٠٢٢ على معدالت منو 
جيدة حيث ســجل نســبة منو على أساس 
سنوي نسبته ١٤٪ باملقارنة مع معدل منو 
خــالل عام ٢٠٢٠ نســبته ١٣٫٣٪ و٦٫٣٪ في 

عام ٢٠٢٠ و٥٪ في عام ٢٠١٩.
وشكلت القروض االستهالكية كما في ٣١ 
مارس ٢٠٢٢ حوالي ٣٩٪ من اجمالي محفظة 
التســهيالت االئتمانية للبنــوك الكويتية، 
حيث بلغت ١٦٫٩٨ مليار دينار وكانت احملرك 
االساسي لنمو ســوق االئتمان في الكويت 
خالل السنوات السابقة، وقد شكلت القروض 

االســتهالكية ما نســبته ٨٥٪ مــن محفظة 
القروض الشخصية.

اما بالنسبة ملعدالت النمو للقروض حسب 
القطاعات االقتصاديــة فقد كان ثاني اعلى 
ارتفاع اخالل الربع األول من عام ٢٠٢٢ وعلى 
اساس سنوي للقروض املوجهة الى قطاع 
الصناعة بنسبة منو ١٢٫٤٪ باملقارنة مع نسبة 
منو ٣٫٤٪ للفترة ذاتها من عام ٢٠٢١ لتسجل 
٢٫٤١ مليار دينار تلتها التسهيالت للشركات 
االستثمارية بنسبة منو ١٠٫٢٪ باملقارنة مع 
انخفاض نسبته ١٧٫٣٪ في الفترة ذاتها من 

عام ٢٠٢١ لتسجل ١٫٠٤ مليار دينار.
وعلى صعيد محفظة االئتمان وتوزيعها 

علــى القطاعات ومعدالت منوها، يتبني انه 
خالل آخر ٥ سنوات ارتفعت حصة التسهيالت 
الشخصية من اجمالي محفظة التسهيالت 
االئتمانية من ٤٢٪ عام ٢٠١٦ الى ٤٥٫٧٪ بنهاية 
مارس ٢٠٢٢ لتســجل ١٩٫٩ مليار دينار، اي 
ما يعادل زيادة اجمالية قدرها ٥٫٥ مليارات 
دينار ومبعدل منو ســنوي متراكم نسبته 

٦٫٥٪ في ٥ سنوات.
وكانت التسهيالت الشخصية هي احملرك 
الرئيسي لنمو سوق االئتمان احمللي، حيث 
ساهمت بنحو ٥٩٪ من اجمالي االرتفاع في 
محفظة التســهيالت االئتمانية الذي بدوره 
بلغ ٩٫٣٥ مليارات دينار خالل الفترة نفسها 
ونسبة منوه السنوي املتراكم بلغت ٤٫٧٪.
امــا حصة القطاع العقــاري من اجمالي 
التســهيالت االئتمانية فقد انخفضت في ٥ 
ســنوات مــن ٢٣٪ في نهاية عــام ٢٠١٦ الى 
٢١٫٩٪ في مارس ٢٠٢٢ لتسجل ٩٫٥٦ مليار 
دينــار ومبعــدل منو ســنوي متراكم في ٥ 
ســنوات نسبته ٤٪. وشهدت القروض الى 
القطاع العقاري ارتفاعا متوسطا في خمس 

سنوات قدره ١٫٨ مليار دينار.
وأيضا انخفضت حصــة قطاع التجارة 
من التسهيالت االئتمانية االجمالية من ٩٪ 
الى ٧٪ ودون أي منو في ٥ سنوات لتسجل 
محفظة التســهيالت للتجــارة حوالي ٣٫١٢ 

مليارات دينار.
امــا االنخفــاض املتوســط فــكان فــي 
التسهيالت االئتمانية للشركات االستثمارية 
حيث انخفضت حصتها من اجمالي محفظة 
التســهيالت االئتمانية اإلجماليــة للقطاع 
املصرفي من ٤٪ لعام ٢٠١٦ الى ٢٫٤٪ نهاية 

شهر مارس.
كما انخفضــت حصة القــروض لقطاع 
االنشاء في ٥ سنوات من ٦٪ الى ٤٫٤٪ لتسجل 
١٫٩٢ مليــار دينار نهاية شــهر مارس ٢٠٢٢ 
ومبعدل منو سنوي متراكم بالسالب نسبته 
٢٪ ما بني نهاية عام ٢٠١٦ ومارس ٢٠٢٢ اما 
القروض لقطــاع الصناعة فقــد انخفضت 
حصتها من سوق االئتمان من ٦٪ الى ٥٫٥٪ 
خالل الفترة ذاتها لتسجل ٢٫٤١ مليار دينار 
نهاية مارس ٢٠٢٢ ومبعدل منو سنوي متراكم 

في ٥ سنوات نسبته ٥٪.

سوق االئتمان احمللي شهد حالة من التعافي القوي بالعام املاضي مع التخلص من تداعيات «كورونا»

«املالية» مستمرة في استعداداتها لـ «الّدين العام» و«الصكوك»
عكست احتياجات وزارة 
املستشــارين  مــن  املاليــة 
الكويتيني استمرار االستعداد 
احلكومــي من أجــل قانوني 
الدين العام وإصدار الصكوك 
كونهما ضرورة ملحة، بعدما 
غلت يد احلكومــة عن الدين 
العام بانقضاء أجل قانونه منذ 
أكتوبر ٢٠١٧ كإحدى األدوات 
املالية الرئيســية التي تتيح 
للحكومــة أريحيــة أكبر في 
اتخاذ القرارات بأقل تكلفة في 
إطــار عمليات اإلصالح املالي 

واالقتصادي.
يأتــي ذلــك فيمــا حذرت 
وكالة «ســتاندرد آند بورز» 
من أن هناك إمكانية لتخفيض 
التصنيف االئتماني السيادي 
للكويــت إذا لم يتــم االتفاق 
على ترتيبات متويل شــاملة 
ومســتدامة خــالل الســنتني 
الثالث املقبلة،  إلى السنوات 
وتضمنت األسباب عدم القدرة 
على مترير قانون الدين العام، 
أو التصريــح بآليات متويل 
املوازنة الضرورية األخرى، 
إذ تفتــرض الوكالــة ضمــن 
ســيناريو احلالة األساســية 
أن تتبنــى احلكومــة تدابير 
لتنويع مصادر التمويل على 
مدى العامني املقبلني، بحيث 
التمويــل  ال يتكــرر مــأزق 
واستنفاد السيولة في صندوق 
االحتياطــي العــام، حتى لو 
انخفضت أســعار النفط إلى 

ما دون املستويات احلالية.
وتضـمنـــت قــائـــمــــة 
االحتياجات الوظيفية إلدارة 
الدين العام في وزارة املالية 
وظيفة مستشــار فــي مجال 
االئتمان وإدارة املخاطر يقوم 
باملساهمة في تطوير مناذج 
إدارة املخاطر االئتمانية وإبداء 
الرأي في استراتيجية التمويل 
وتبعاتها علــى مالية الدولة 
وإبداء الرأي في أي مستجدات 
مالية مــن حيث التأثير على 

الدين العام إن وجد.

االحتياطــي العــام، وصــوال 
إلى اســتخدامها فــي متويل 
املشــاريع ذات األثر لتنموي 
املدرجة في امليزانية السنوية، 
أو كونها أداة إلعادة متويل أو 
استبدال دين عام قائم، إذ أكدت 
الوزارة وجود التوجه إلقرار 
الدين العام ومشروع القانون 
بــاإلذن للحكومة باالقتراض 

اقتصاديا كويتيا يقوم بإعداد 
تقارير دورية مبؤشرات األداء 
االقتصادي والسياسة النقدية 
واملاليــة العامليــة واحملليــة 
والتوقعات على املدى القصير 
واملتوســط، وإبداء الرأي في 
أي مســتجدات اقتصادية من 
حيث التأثيــر على االقتصاد 
الكلي والديــن العام إن وجد 

وبناء مناذج لتحليل املؤشرات 
عــرض  مــع  االقتصاديــة 

سيناريوهات مختلفة.
يأتــي ذلــك إلــى جانــب 
مستشار كويتي في التمويل 
اإلســالمي، وحددت وظائفه 
فــي تولــي إبــداء الــرأي في 
استراتيجية التمويل املثلى، 
مــن حيــث أدوات التمويــل 
وأنواع الصكوك، وإبداء الرأي 
في أي مســتجدات في سوق 
التمويل اإلســالمي من حيث 
التأثير على الديــن العام إن 
وجــد وتدريــب املوظفني في 
أنــواع أدوات  اإلدارة علــى 
التمويل اإلســالمية وعملية 

التمويل.
أشارت الوكالة إلى إمكانية 
رفــع التصنيــف االئتمانــي 
الســيادي الكويت إذا جنحت 
احلكومــة فــي تنفيــذ حزمة 
إصالح هيكلي شاملة تهدف إلى 
حتسني آليات متويل املوازنة 
العامــة، وتنويــع االقتصاد 

وتقليل العجز غير النفطي.
يأتي ذلك فيما تدرك وزارة 
املاليــة جيــدا أن التأخير في 
اإلصالحات املالية واالقتصادية 
وعدم إقرار قانون الدين العام 
أدى إلــى قلــق لــدى وكاالت 
التصنيــف االئتمانــي فيمــا 
يخــص قــدرة الدولــة علــى 
متويــل ميزانيتهــا، وهو ما 
ظهر فــي مخاطبات رســمية 
خــالل يونيــو املاضــي األمر 
الذي رأت معه ضرورة االلتزام 
بتنفيذ مبادرات اإلصالح املالي 

واالقتصادي واملؤسساتي.

من األسواق احمللية والعاملية 
وأنه توجد دراسة تفصيلية 
شــاملة للدين العام تتضمن 
حال األسواق وتطور الوضع 
املالي للدولة ومزايا ومخاطر 
االقتراض واآلثار املترتبة على 

عدم االقتراض.
احتياجــات  وتضمنــت 
إدارة الدين العام مستشــارا 

احتياجاتها الوظيفية تضمنت مستشارين متخصصني في التمويل اإلسالمي واالئتمان وإدارة املخاطر

املاليــة  وكشــفت وزارة 
في مخاطبات رســمية خالل 
مارس املاضي أن فكرة املشروع 
احلكومــي بشــأن االقتراض 
والديــن العــام لم تســتبعد 
كونهــا ستســهم فــي دعــم 
وتطوير أسواق املال بالكويت 
ناهيك عن دورها املتوقع في 
دعم الســيولة فــي صندوق 

مستشار االئتمان واملخاطر يتولى إبداء الرأي في إستراتيجية التمويل وتبعاتها على مالية الدولة
مستشار التمويل اإلسالمي يبدي الرأي في اإلستراتيجية املثلى ألنواع الصكوك وأدوات التمويل

سيتولى أيضًا مهام رصد مستجدات سوق التمويل اإلسالمي ومدى تأثيرها على الدين العام
رغم النظرة املستقرة للتصنيف.. يجب االتفاق على ترتيبات متويل شاملة ومستدامة خالل سنتني

٥٦٫٣ مليون دينار قيمة 
الصادرات الكويتية في شهرين

طارق عرابي

كشفت بيانات إحصائية حديثة، حصلت عليها «األنباء»، 
عن أن إجمالي قيمة الصادرات الكويتية املنشأ (غير نفطية) 
إلى دول العالم خالل أول شهرين من العام احلالي بلغ نحو 
٥٦٫٣ مليون دينار، موزعة على دول مجلس التعان اخلليجي 
والدول العربية واإلسالمية ودول القارة االفريقية، باإلضافة 

إلى دول القارتني االميركتني واستراليا.
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة 
والصناعة، فقد استحوذت دول مجلس التعاون اخلليجي 
علــى احلصة األكبر من جملة الصــادرات الكويتية، حيث 
اســتقطبت ما بلغــت قيمته االجماليــة ٤٣٫٣ مليون دينار 
خالل شهري يناير وفبراير، تلتها صادرات الدول العربية 
واإلسالمية التي استقطبت صادرات كويتية بقيمة إجمالية 
بلغــت ٩٫٨ ماليــني دينار، ثــم دول القــارة األوروبية التي 
استقطبت صادرات بقيمة إجمالية بلغت ٢٫٨ مليون دينار.

ومبقارنة البيانات بنفس الفترة من العام املاضي يالحظ 
ارتفاع القيمة اإلجمالية للصادرات الكويتية بنســبة تزيد 
على الضعف، حيث ارتفعت قيمة الصادرات الكويتية لهذا 
العــام إلى ٥٦٫٣ مليــون دينار مقارنة بـ ٢٥٫٤ مليون خالل 
يناير وفبراير ٢٠٢١، ويرجع سبب القفزة الكبيرة في حجم 
الصادرات إلى الدول اخلليجية التي ارتفعت من ١٠٫٦ ماليني 

دينار في ٢٠٢١ إلى ٤٣٫٣ مليون دينار في ٢٠٢٢.

٧٢٫٥ مليون دينار 
تداوالت البورصة أمس

كونــا: أغلقت بورصــة الكويت تعامالتهــا أمس األحد، 
بعدما مت تداول ٣٠٧٫٩ ماليني سهم عبر ١٣٨٨٥ صفقة نقدية 
بقيمة ٧٢٫٥ مليون دينار (نحو ٢٣٩٫٢ مليون دوالر)، بينما 
انخفض مؤشر السوق العام ٨٫٨ نقاط ليبلغ مستوى ٧٦٦١٫٨٤ 
نقطة بنسبة انخفاض بلغت ٠٫١٢٪. وارتفع مؤشر السوق 
الرئيسي ٣٠٫٥ نقطة ليبلغ مستوى ٥٨٢٠٫٨٢ نقطة بنسبة 
ارتفاع بلغت ٠٫٥٣٪ عبر تداول ١٨٥ مليون ســهم من خالل 
٦٥٨٤ صفقــة نقدية بقيمة ٢٠٫٨ مليــون دينار (نحو ٦٨٫٦ 
مليون دوالر). وانخفض مؤشــر السوق األول ٢٤٫٨ نقطة 
ليبلغ مستوى ٨٥٤٦٫٦٦ نقطة بنسبة انخفاض بلغت ٠٫٢٩٪ 
عبر تداول ١٢٢٫٩ مليون ســهم في ٧٣٠١ صفقة بقيمة ٥١٫٦ 

مليون دينار (نحو ١٧٠٫٢ مليون دوالر).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي ٥٠) ٦٫٢ نقاط ليبلغ 
مستوى ٦١١٠٫٦ نقاط بنسبة ارتفاع بلغت ٠٫١٪ عبر تداول 
١٦٧٫٩ مليون سهم من خالل ٥٢٣٦ صفقة نقدية بقيمة ١٩٫١٦ 
مليــون دينار (نحو ٦٣٫٢ مليون دوالر). وكانت شــركات 
آبــار ووربة كبيتال ووثاق ووطنية م ب األكثر ارتفاعا أما 
شركات (بيتك) و(أهلي متحد) و(أجيليتي) و(استهالكية) 
فكانت األكثر تداوال لناحية القيمة في حني كانت شــركات 

عقار واستهالكية وتعليمية ويوباك األكثر انخفاضا.

ين وسد العجز بأقل كلفة  «التصنيف» رهن ترتيبات التمويل املستدامةالدَّ
تنبع أهميــة الدين العام كونه من ركائز املالية العامة للدولة 
املعطلــة منذ ٢٠١٧، والذي تعتبره جهات مالية واســتثمارية في 
الكويــت قانونا ذا حاجة ملحة حتتم التعاون في ســبيل متريره 
كأحــد احللــول الناجعة واملهمة التي تســهم في ســد العجوزات 
املستمرة في ميزانية الدولة وبأقل كلفة ممكنة، في ظل ما تتمتع 

به الكويت من احتياطيات مالية ضخمة.

اعتبرت مخاطبات رسمية أن السبب الرئيسي 
وراء احتفاظ الكويت بتصنيفها السيادي املرتفع 
حتى اآلن يعود في األساس إلى متانة احتياطياتها 
املاليــة املتراكمــة برغــم أن النظرة املســتقبلية 
لالقتصــاد وإدارتــه كانت ســلبية، وهذا مرتبط 
مباشرة بانعدام وسائل متويل امليزانية األخرى 

بخالف صندوق االحتياطي العام.
وعلــى الرغم من حتول النظرة املســتقبلية من 
سلبية إلى مســتقرة في التصنيف األخير الصادر 
قبل أيام، إال أن التصنيف حتذير من أن هناك إمكانية 
لتخفيض التصنيف االئتماني الســيادي إذا لم يتم 

االتفاق على ترتيبات متويل شاملة ومستدامة.


