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«اجلزيرة» تعلن عن رحالت مباشرة ملباريات كأس العالم

«البترول الوطنية» أقامت جناحًا توعويًا
ضمن أنشطة املخيم الصيفي للمركز العلمي

أعلنت طيران اجلزيرة عن 
انضمامها إلى شركات الطيران 
التي ستسير رحالت مخصصة 
ملشاهدة مباريات كأس العالم 
لكرة القدم لعام ٢٠٢٢ املقامة 
في قطر، حيث أبرمت الشركة 
اتفاقية مع اخلطوط اجلوية 
القطرية  القطرية والهيئــات 
لنقل مشــجعي كرة القدم من 
الكويت إلى مطار حمد الدولي 
في الدوحة خالل أيام املباريات.
وستقوم طيران اجلزيرة 
بتســيير لغايــة ٦ رحــالت 
يومية خــالل مباريــات دور 
املجموعات التــي تنطلق في 
يوم ٢٠ نوفمبر، وستتم جدولة 
الرحالت لتصــل إلى الدوحة 
قبــل أربع ســاعات من موعد 
املباراة، والعودة إلى الكويت 
بعــد نحــو أربع ســاعات من 
صافرة نهاية املباراة. أما خالل 
مرحلة الربع والنصف نهائي، 
فستقوم الشركة بتشغيل أربع 
رحالت يوميا، في حني ستشغل 
ثالث رحالت للمباراة النهائية 

في يوم ١٨ ديسمبر.
وتعليقا على هذه الرحالت 
اخلاصــة بكأس العالــم، قال 

العالقــات  أقامــت دائــرة 
العامة واإلعالم بشركة البترول 
الوطنيــة الكويتية على مدار 
٣ أيام جناحــا تفاعليا ضمن 
الذي  أنشطة املخيم الصيفي 
العلمي حاليا  املركــز  ينظمه 
فــي مقره الرئيســي مبنطقة 
الســاملية. وعكــس اجلنــاح 
التزام الشركة مبسؤوليتها 
االجتماعية، وحرصها على 
تعريف أفراد املجتمع بطبيعة 
أعمالها ومشــاريعها واملهام 
التي تقوم بها، وقد خصص 
لفئة األطفال بهدف توعيتهم 
بجوانــب مهمة وأساســية 
تتعلق بالثروة النفطية التي 
يرتكز عليها اقتصاد بالدهم.

طيران اجلزيرة، أتقدم بجزيل 
الشــكر واالمتنــان للرئيــس 
التنفيذي للخطــوط اجلوية 
القطرية أكبر الباكر، ملا قدمه 
من دعم لتمكني هذه الرحالت 
احلصرية ونحن على ثقة من 
أن كأس العالم سيحقق جناحا 

باهرا لقطر».
وســتتوافر احلجــوزات 
على هذه الرحالت احلصرية 
اخلاصــة بــكأس العالم لكرة 
القدم عبر موقع الشركة على 

املاضي، ومت من خالل مجموعة 
مــن املطبوعــات والعروض 
التفاعلية تقدمي وجبة تثقيفية 
لألطفال حول الفوائد البيئية 
واالقتصادية لهذا املشــروع، 

الذي يعد األضخم في تاريخ 
القطاع النفطي الكويتي.

ويأتي تنظيم هذا اجلناح 
في إطار حملة توعوية موسعة 
تنفذهــا الدائرة بالتعاون مع 

دائــرة الصحــة والســالمة 
والبيئة، وتشتمل على العديد 
مــن األنشــطة التــي حتظى 
بتفاعل الفت من قبل اجلمهور 

مبختلف فئاته وشرائحه.

«بطاقــة هيــا» لدخــول قطر، 
وباإلضافة إلى ذلك، ســتكون 
الرحالت اخلاصة بكأس العالم 
متاحة للذهــاب والعودة إلى 
الدوحة في غضون ٢٤ ساعة 

وال حتتاج لإلقامة في قطر.
وتتوافــر جميع معلومات 
الرحالت اخلاصة بكأس العالم 
لكرة القدم ٢٠٢٢ على الصفحة 
املخصصة على موقع طيران 

اجلزيرة:
jazeeraairways.com/worldcup

jazeeraairways.com أو تطبيق 
اجلزيرة، وسيتم طرح تذاكر 
الســفر للبيع في بداية شهر 
ســبتمبر املقبل بعــد موافقة 
الهيئة العامة للطيران املدني 
القطرية على جدول الرحالت.

وعلى املشجعني املسافرين 
إلــى الدوحــة علــى الرحالت 
اخلاصة بــكأس العالم تقدمي 
تذكرتهــم اخلاصــة باملبــاراة 
لليــوم الذي يســافرون فيه، 
وأن يكونوا مسجلني في نظام 

تسيير حتى ٦ رحالت يومية.. خالل دور املجموعات الذي سينطلق ٢٠ نوفمبر املقبل

جانب من األنشطة الترفيهية لألطفال

روهيت راماشاندران

لقطة جماعية لألطفال داخل جناح شركة البترول الوطنية

الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
طيــران اجلزيــرة، روهيــت 
راماشــاندران: «نحن سعداء 
بإطالق رحالت حصرية لنقل 
مشجعي كرة القدم من الكويت 
إلى الدوحة إلى جميع مباريات 
كأس العالم، فهذه فرصة من 
العمــر لهــم حلضــور حدث 
عاملي يقام على بعد ساعة من 
الكويت، وال شك أن الطلب على 
الرحالت إليه سيكون عاليا». 
وأضــاف: «بالنيابــة عــن 

الشــركة ضمن  وعرضت 
جناحهــا معلومات أساســية 
مبســطة عن مشروع الوقود 
البيئي، الذي احتفلت الشركة 
بتشغيله الكامل في شهر مارس 

«بيتك» ُيطلق حملة جديدة بعنوان 
«متويلك أسهل مع بيتك»

التمويل  أطلــق بيــت 
الكويتــي «بيتــك» حملة 
«متويلك أسهل مع بيتك» 
لتلبية احتياجات عمالئه 
لتمويــل جميع املنتجات 
االستهالكية واالسكانية، 
ســعيا لتقــدمي خدمــات 
التمويل االستهالكي التي 
تتضمــن املنتــج الطبــي 
واألثــاث  والتعليمــي 
والتمويــل  واألجهــزة 
االسكاني الذي يشمل كل 
املواد واألعمال اإلنشائية 
واملخططات والتراخيص 
واإلشراف والعقار احمللي، 

إلــى جانب التمويل التجــاري من خالل 
منتــج الضمــان املالي، بأفضل وأيســر 
الطرق وأســهل اخلدمــات عبر مجموعة 
متنوعة من احللول التمويلية مبا يحقق 
للعمــالء الراحة واالطمئنــان والثقة في 

خدمة متكاملة. 
وفي هذا السياق، قال املدير التنفيذي 
للمنتجات التمويلية عادل الرشــود، إن 
احلملة تعبر عن حرص «بيتك»على منح 
العمالء ميزات خاصة للتمويل اإلسكاني 
ومنها، متويل العقار السكني الذي يعتبر 
مــن املنتجات الرئيســية والتــي تهدف 
مبجملها إلى توفير حلول متكاملة متاشيا 
مع احتياج العمــالء ونوع العقار، وإلى 
خدمة متويــل كل احتياجات ومتطلبات 
العمــالء من املــواد واألعمال اإلنشــائية 

باألقساط املريحة.
وأضاف: توفر احلملة ميزات خاصة 
أخرى للتمويل االستهالكي ومنها خدمات 
متويل مســتلزمات األثاث واملفروشات 
واإللكترونيــات والتجهيــزات املنزليــة 
اجلاهــزة واملصنعــة واكسســواراتها، 
باإلضافة إلى مشــاركة «بيتك» في منح 
التمويــل لتحقيــق طموحــات العمــالء 
التعليمية واالستفادة من أفضل الفرص 
التعليميــة من خــالل منتــج التعليمي 
واألكادميي لتوفير مقاعد دراســية لدى 
اجلهــات ذات الصلــة وبنظام األقســاط 
الشهرية، باإلضافة إلى تصميم «بيتك» 
خلدمات متويلية للرعاية الطبية لتغطية 
نفقات العالج واخلدمات الطبية، بجانب 
منتج التمويل مقابل ضمان مالي من خالل 
احلجز على ودائع ثابتة أو حساب التوفير 

الشخصي للعميل، وذلك 
مبا يتوافق مع الشريعة 

اإلسالمية الغراء.
وأشار الرشود الى أن 
احلملة التمويلية تستمر 
لغايــة منتصــف شــهر 
ســبتمبر ٢٠٢٢، وتقــدم 
أفضل وأكبــر املزايا على 
مستوى السوق مع نخبة 
من املوردين املتخصصني 
فــي املجاالت ذات الصلة، 
ومزايــا ائتمانيــة منهــا: 
القسط االول  اســتحقاق 
بعد ١٢ شــهرا من التعاقد 
للتمويــل اإلســكاني و٦
شــهور للتمويل االستهالكي، فيما يصل 
احلد األعلى للتمويل اإلسكاني الى ٧٠ ألف 
دينار، ومدة االئتمان تصل إلى ١٥ عاما، 
و٢٥ ألف دينار للتمويل االستهالكي ومدة 
ائتمان تصل لغاية ٥ ســنوات مع متتع 
العميــل بخدمة إمكانية تأجيل القســط 
وفرصة إعادة ترتيب املديونية مستقبال، 
املتوافرة من خالل الفروع واملعارض في 

مختلف مناطق الكويت. 
وأكــد انــه حرصــا من «بيتــك» علي 
تقدمي خدماته لعمالئه بشكل مميز ومبا 
يواكب التكنولوجيا املالية يطرح خدمة 
التمويــل االلكترونــي «الرقمــي» الــذي 
يتضمن معاجلة جميع األعمال الورقية 
للمعامالت التمويليــة الكترونيا، حيث 
يتمكــن العميل من تفعيــل اخلدمة لدى 
األجهــزة اآللية التابعة لهيئة املعلومات 
املدنية واملتوافــرة بالفروع التالية: فهد 
األحمد - الصباحية - سعد العبداهللا - 
حطني - الفنطاس - ســلوى -عبداهللا 
املبارك - الرحاب - الفيحاء - األندلس، 
وذلك بتنفيذ طلب التمويل بكل مراحله 
بشكل آلي بالكامل دون احلاجة إلى زيارة 
الفرع، مما يوفر الوقت واجلهد واختصار 

زمن إجناز معامالت عمالء «بيتك».
ونوه إلى أن احلملة تساهم في حتريك 
السوق عبر تنشيط مبيعات التجار وتلبية 
احتياجات العمالء، وتعزيز التعاون مع 
املوردين عبر قنــوات التعامل وعالقات 
الشــراكة املمتدة مع «بيتــك» واالرتقاء 
مبستوى اخلدمة مبا يحقق رضا العمالء 
عبر أفضل مستويات اخلدمة ويدفع بعجلة 

االقتصاد الوطني.

لتلبية احتياجات العمالء ومتويل جميع املنتجات االستهالكية واإلسكانية

عادل الرشود

الرشـود: احلملـة ُتعبِّـر عـن حـرص «بيتـك» علـى 
اإلسـكاني للتمويـل  خاصـة  ميـزات  عمالئـه  منـح 

«الوطني»: ٤٫٨ مليارات دينار فائض متوقع مليزانية ٢٢ /٢٣
قال تقرير صادر عن بنك الكويت 
الوطني إن االقتصاد الكويتي أظهر 
إشــارات إيجابية في الربع الثاني 
وبداية الربع الثالث من العام احلالي، 
على الرغم من تزايد الرياح املعاكسة 
التي تهدد آفاق منو االقتصاد العاملي 
في ظل ارتفاع التضخم وتشــديد 
السياســات النقديــة واحلرب في 

أوكرانيا.
وأوضح التقرير أن قطاع النفط 
يواصل لعب دور جوهري في دفع 
منو االقتصاد الكويتي وسط تزايد 
إنتاج النفط وارتفاع أســعاره في 
الربع الثاني من العام بالرغم تراجع 
األسعار مجددا في يوليو نظرا لتزايد 
مخاوف ضعف منو االقتصاد العاملي.

كمــا أن املؤشــرات الرئيســية 
للنشــاط غيــر النفطي مشــجعة، 
إذ وصلــت املبيعــات العقارية إلى 
مســتوى قياســي في الربع الثاني 
من العام، ووصل اإلقراض املصرفي 
ألعلى مستوياته املسجلة في ١٣ عاما 
في مايو، كما كان اإلنفاق االستهالكي 
قويا، إذ ساهمت املنحة املالية التي 
صرفتها احلكومة للمتقاعدين في 

يونيو املاضي في تعزيزه.
أشــار تقرير «الوطني» إلى أن 
االنتعــاش امللحوظ الذي شــهدته 
أســعار النفط وارتفاعها من أدنى 
املســتويات خالل اجلائحــة، أدى 
إلــى تعزيز أوضــاع املالية العامة 
للكويــت، ووفقا لبعــض التقارير 
الصحافية، سجلت املوازنة العامة 
عجزا ماليا قدره ٣٫٦ مليارات دينار 
فقط للسنة املالية ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ (ما 
يعــادل ٨٫٥٪ من تقديــرات الناجت 
احمللي اإلجمالي). وقد ســاهم ذلك 
في احلد من ضغوط السيولة التي 
تعرضــت لها امليزانيــة في الفترة 
الســابقة، إال أن حتســن األوضاع 
املالية وارتفاع أســعار النفط منذ 
بداية السنة املالية ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ أدى 
إلى تزايد الدعوات لزيادة اإلنفاق.

كمــا رفعــت جلنــة امليزانيات 
البرملانيــة  واحلســاب اخلتامــي 
الســعر املفتــرض لبرميــل النفط 
في امليزانية احلالية إلى ٨٠ دوالرا 
للبرميل مقابل ٦٥ دوالرا للبرميل في 
املوازنة التقديرية في يناير املاضي، 
ما أدى إلى ارتفاع فائض امليزانية 

املتوقع إلى ٠٫٣ مليار دينار.
ووفقا لتقديرات «الوطني» التي 
تشير إلى وصول أسعار النفط إلى 
١٠٠ دوالر للبرميل، نتوقع تسجيل 

فائضا قدره ٤٫٨ مليارات دينار (٨٫٨٪ 
من الناجت احمللي اإلجمالي)، والذي 
يعتبــر أول فائض مالي تســجله 

احلكومة منذ عام ٢٠١٤.
كما تركــز احلكومة أيضا على 
إعادة رســملة صندوق االحتياطي 
الــذي كان علــى وشــك  العــام، 
النضوب بالكامل بعد أن بلغت قيمة 
السحوبات التراكمية من الصندوق 
قرابة ١٩٫٨ مليــار دينار على مدى 
الســنوات األربع املاضية (الســنة 
املاليــة ٢٠١٧ /٢٠١٨ للســنة املالية 

.(٢٠٢٠ /٢٠٢١
ووصل صافي أصول الصندوق 
إلى ٥٫٦ مليارات دينار بنهاية السنة 
املالية ٢٠٢٠ /٢٠٢١، وتشير التقارير 
لزيادة االحتياطيــات النقدية منذ 
ذلــك احلني، وفقا لوســائل اإلعالم 
احمللية، كما ساهم سداد نحو ٠٫٥

مليار دينــار من األرباح احملتجزة 
ملؤسسة البترول (كجزء من اآللية 
املتفق عليها لســداد مبلغ إجمالي 
معلن قدره ٧ مليــارات دينار) في 

تعزيز سيولة الصندوق.
جتاوز النشاط العقاري في الربع 
الثاني من عام ٢٠٢٢ املســتويات 
املسجلة في الربع السابق، إذ وصل 
إجمالي املبيعات ألعلى مستوياته 
في عدة سنوات بنحو ١٠٨٨ مليون 
دينار مقابل ٨٩١ مليون دينار في 
الربع السابق. ووصلت املبيعات 
التراكمية للنصف األول من العام 
١٫٩٨ مليــار دينــار (+١١٪ علــى 
أســاس ســنوي). وارتفع الطلب 
على عقارات القطاعني االستثماري 
والتجاري بشكل كبير متفوقا على 

طلب الوحدات السكنية الذي كان 
قويا في عام ٢٠٢١.

وقد يكون حتسن بيئة األعمال في 
مرحلة ما بعد اجلائحة والتقييمات 
اجلذابة من العوامل التي ســاهمت 
في تعزيز ذلــك االرتفاع، في حني 
أن ارتفاع أسعار العقارات السكنية 
الناجم عن تزايد تكاليف البناء قد 
أدى علــى األرجح إلــى كبح جماح 
الطلب على مســتوى هذا القطاع. 
وقد تســهم التعديالت التشريعية 
املقترحــة والتي تقضي بتوســيع 
نطــاق االســتفادة من املســاحات 
السكنية (في محاولة للتخفيف من 

النقص املتزايد للوحدات السكنية) 
بعــض الدعم لتعزيــز جاذبية هذا 
النوع من العقارات في املستقبل على 
الرغم من إمكانية ارتفاع األســعار 

في الوقت نفسه.
بقي مؤشر أســعار املستهلكني 
مرتفعا في الربع الثاني من العام، 
إذ بلغ ٤٫٤٪ على أساس سنوي في 
يونيو، دون ان يشــهد تغيرا يذكر 
عن املستويات املسجلة في مارس، 
وذلك على الرغم من تراجعه مقارنة 
ببيانات شــهري أبريل ومايو. وال 
تزال فئة املواد الغذائية هي احملرك 
الرئيســي للتضخــم، إذ ارتفعــت 

بنســبة ٨٫٠٪ على أســاس سنوي 
فــي يونيو مقابل ٧٫٢٪ في مارس، 
ما يعكــس في الغالــب االجتاهات 
التي اتخذتها أسعار املواد الغذائية 
العاملية. وفي ذات الوقت، اســتقر 
معدل تضخم أسعار خدمات املسكن 
(اإليجارات) في الغالب خالل الربع 
الثاني من العام عند مستوى ٢٫٢٪، 
مع هدوء وتيرة االجتاه املتســارع 
الذي شهدناه خالل النصف الثاني 
مــن عــام ٢٠٢١. كمــا تراجع معدل 
التضخم األساسي، الذي يستثني 
املواد الغذائية والسكن، خالل الربع 
الثاني من العــام ليصل إلى ٤٫٥٪ 

بحلــول يونيو. وضمــن التضخم 
األساسي، كانت الزيادات السنوية 
لألسعار هي األسرع لفئات التعليم 
(+١٩٪ على أساس سنوي) واملالبس 
واألحذيــة (+٦٪)، في حني تراوح 
معــدل ارتفاع الفئــات األخرى في 

نطاق ٢ الى ٤٪.
وعلــى الرغــم مــن أن معدالت 
التضخم ما زالــت مرتفعة مقارنة 
بالسنوات الســابقة، إال ان وتيرة 
االرتفــاع بدأت فــي التباطؤ خالل 
األشهر األخيرة، وبالفعل لم تشهد 
معدالت التضخم األساسي او الكلي 
تغيرات تذكر مقارنة مبســتويات 
نهاية عام ٢٠٢١. كما جتدر اإلشارة 
إلــى أن الضغــوط التضخميــة ما 
زالــت أكثر تركيزا في عدد محدود 
من املكونات الفرعية ملؤشر أسعار 
املستهلكني مبا في ذلك املواد الغذائية 
والتعليم كما أسلفنا الذكر. كما أن 
أســعار معظم القطاعــات األخرى 
ترتفع بوتيرة أكثر بطئا. ويســهم 
هذان العامالن في دعم فرضية أن 
التضخم قد بلغ ذروته بالفعل (أو 
يقترب من الذروة)، طاملا أن االرتفاع 
املتسارع الذي شــهدته فئتا املواد 
الغذائية والتعليم لن يستمر، كما 
توقعنا، وكذلك في ظل عدم تفاقم 
معدالت تضخم اإليجارات السكنية. 
من جهة أخرى، فان تشديد السياسة 
النقديــة وقــوة الدينــار الكويتي 
(املرتبط بقوة الــدوالر األميركي، 
ما يسهم في خفض أسعار الواردات) 
وإمكانية تراجــع حدة اضطرابات 
سالســل التوريد العاملية تدريجيا 
قد يؤدي لكبح الضغوط التضخمية 

مســتقبال. ونتوقع أن يبلغ معدل 
التضخم ٤٫٣٪ في املتوسط في عام 
٢٠٢٢، مقابل ٣٫٤٪ العام املاضي، على 

أن يتراجع في عام ٢٠٢٣.
بعد املكاسب القوية التي شهدتها 
األســهم الكويتية فــي الربع األول 
من عام ٢٠٢٢ علــى خلفية ارتفاع 
أســعار النفط وحتسن آفاق النمو 
االقتصادي، عادت مجددا للتراجع، 
مثل نظيراتها اخلليجية، خالل الربع 
الثاني من عام ٢٠٢٢ (تراجع مؤشر 
مورغان ستانلي اخلليجي بنسبة 
-١٤٪ على أساس ربع سنوي)، إذ 
امتد تهديد املخاطر العاملية ليؤثر 
سلبا على اقتصادات املنطقة. كما 
تأثرت ثقة املستثمرين بسبب ارتفاع 
معدالت التضخم، وارتفاع أســعار 
الفائــدة، واملخاوف بشــأن تباطؤ 
النمو العاملي، ما أثر بشــكل كبير 
علــى أســعار النفط، التــي تعتبر 
العامل الرئيسي احملفز لنمو األسهم 

اخلليجية. 
وكانت عمليات جني األرباح بعد 
الربع األول من العام من أبرز العوامل 
التي ســاهمت في ذلك أيضا، إال ان 
املعنويات شهدت انتعاشا جزئيا في 
يوليو، وسط آمال ببلوغ الضغوط 
التضخمية العاملية ذروتها واحتمال 
انخفاض حدة تشــديد السياســة 
النقديــة العاملية. وخســر مؤشــر 
السوق العام لبورصة الكويت ٩٪ 
من قيمته على أساس ربع سنوي 
لينهي تداوالته مغلقا عند مستوى 
٧٫٤٠٩ نقــاط بنهايــة يونيو، على 
الرغم من ارتفاعه بنسبة ٤٫٢٪ في 
يوليو. وتراجعت القيمة السوقية 
في الربع الثاني من العام إلى ٤٣٫٦

مليار دينار مقارنة بأعلى مستوياتها 
علــى اإلطالق التي قاربت نحو ٥٠

مليار دينار مطلع شهر مايو، بينما 
تباطأت قيمة التــداوالت إلى أدنى 
مستوياتها املســجلة في ٩ أشهر، 
وصــوال إلــى ٥٣٫٦ مليــون دينار 
يوميا في يونيو. وعلى الرغم من 
أن اخلسائر كانت واسعة النطاق، 
إال أن قطاعات السلع االستهالكية 
(-٢٦٪) واخلدمات املالية (-١٧٪) 
والعقار (-١٤٪) شهدت أعلى معدالت 
تراجــع في الربع الثاني من العام. 
وارتفــع صافي التدفقات األجنبية 
الوافدة إلى ٢٢١ مليون دينار خالل 
الربــع، بينما واصل املســتثمرون 
الكويتيــون االحتفــاظ مبراكزهم 

كصافي بائعني.

ما يعادل ٨٫٨٪ من الناجت احمللي اإلجمالي للكويت.. ويعد الفائض األول منذ ٢٠١٤ وفقاً لتقديرات وصول سعر النفط إلى ١٠٠ دوالر

تراجع إسناد املشاريع في الربع الثاني
إلى ١٥٦ مليون دينار فقط

اإلقراض املصرفي األعلى في ١٣ عامًا

قال تقرير «الوطني» إن أنشــطة إسناد 
املشاريع في الكويت تراجعت بحدة في الربع 
الثاني من العام احلالي، وفقا للبيانات الصادرة 
عن مجلة «MEED» للمشــاريع. وانخفضت 
القيمة اإلجمالية للمشــاريع املسندة بنسبة 
٥٥٪ على أساس ربع سنوي لتصل إلى ١٥٦
مليون دينار. وســاهم مشروع واحد فقط 
وهو حزمة البنية التحتية ملنطقة الشــدادية 
الصناعية التابع للهيئة العامة للصناعة بأكثر 
من نصف تلــك القيمة، إذ بلغت قيمة العقد 

٨٤ مليون دينار.
وقد جاءت تلك األرقام أقل من تقديرات 
MEED التي توقعت إسناد مشاريع بنحو مليار 
دوالر في الربع الثاني، وقد يرجع ذلك للتأخير 
املستمر في احلصول على املوافقات (وهو األمر 
الذي رمبا تفاقم مع استقالة احلكومة)، وارتفاع 
تكاليف التوريد. وتتوقع مجلة «MEED» إسناد 
مشاريع بقيمة تصل إلى ٣٫١ مليارات دينار 
هذا العام مقابل ١٫٥ مليار دينار في عام ٢٠٢١، 

إال أن تلك التوقعات تبدو مستبعدة حاليا.

ذكر التقرير أن نشاط االئتمان احمللي تعزز خالل العام احلالي وتسارعت 
وتيرة النمو على أساس شهري حتى مايو، إذ بلغ معدل النمو السنوي 
١١٫١٪ على أساس سنوي، فيما يعد أسرع وتيرة منو منذ ١٣ عاما، قبل أن 

يتراجع قليال إلى ٩٫٦٪ في يونيو.
وتعافى اإلقراض املقدم لقطاع األعمال هذا العام (+٦٫٢٪ في يونيو)، 
وزادت مساهمته في إجمالي منو االئتمان على خلفية استفادة الشركات 
من عودة أنشطة األعمال لطبيعتها بعد اجلائحة، وقوة الطلب االستهالكي 

ما دعم اخلطط التوسعية والتنموية عن طريق متويل املشاريع.
وعلى الرغم من تفوق معدالت منــو اإلقراض املقدم لقطاعي النفط 
والغــاز والصناعة العام املاضي، إال أن التمويل العقاري، الذي يعد أكبر 
مكونات ائتمان قطاع األعمال من حيث احلجم (٤٢٪)، يواصل االنتعاش. 
كما يكتسب االئتمان املقدم للقطاعني التجاري والبناء والتشييد زخما.


