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الثالثاء ٦ ديسمبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

٣٫٨ مليارات دينار قروضًا منحتها البنوك احمللية في ١٠ أشهر
مصطفى صالح - عالء مجيد

شهدت القروض املمنوحة 
من البنوك، للمقيمني وغير 
املقيمني فــي الكويت، قفزة 
بنســبة ٧٫٩٪ وبقيمــة ٣٫٨

مليــارات دينار خــالل اول 
١٠ أشــهر من العالم احلالي، 
ليسجل بذلك إجمالي االئتمان 
املمنوح من القطاع املصرفي 
الكويتي مســتوى قياســيا 
بلــغ ٥٢٫١٢ مليــار دينــار 
بنهاية أكتوبر املاضي، وذلك 
باملقارنة مبستوى بلغ ٤٨٫٢٩
مليار دينار بنهاية ديسمبر 

.٢٠٢١
ويتزامــن هذا االرتفاع مع 
ارتفاع اسعار النفط والتحسن 
التدريجــي في وتيرة االنفاق 
االســتهالكي، فيمــا ســجل 
االئتمــان املمنوح من البنوك 
ارتفاعا شــهريا خالل أكتوبر 
املاضي بقيمة ٩ ماليني دينار 
وبنسبة ٠٫٠٢٪، مقارنة بشهر 
ســبتمبر الذي حقق االئتمان 

فيه ٥٢٫١١ مليار دينار. 
وبحسب رصد لـ «األنباء» 
التسهيالت االئتمانية  حلجم 
املمنوحة من البنوك الكويتية، 
يتبني أن القروض االستهالكية 
املوجهة لشــراء سلع معمرة 
وســيارات، شــهدت ارتفاعــا 
بنهاية العشر أشهر األولى من 
العام احلالي بنســبة ٥٫٤٧٪ 
وبقيمــة ١٠١٫٥ مليون دينار، 
لتصل الــى ١٫٩٤ مليار دينار 
مقارنــة بـ ١٫٨٤ مليــار دينار 

بنهاية ديسمبر ٢٠٢١. 
كما ســجلت منوا ســنويا 

املاضي، كما ســجلت ارتفاعا 
ســنويا بنسبة ١٩٫٨٪ مقارنة 
مبستوياتها في أكتوبر ٢٠٢١

دينار في سبتمبر املاضي.
وشــهد ايضا قطاع النفط 
والغاز ارتفاعا خالل األشــهر 

باملقارنة بـ ٢٫٦٠٢ مليار دينار 
في ديسمبر املاضي. كما سجلت 
ارتفاعا ســنويا بلغ نســبته 
٧٫١٥٪ مقارنــة مبســتوياتها 
فــي أكتوبــر ٢٠٢١ والبالغــة 
٢٫٥٢٩ مليــار دينــار، بينمــا 
تراجع القطاع على املستوى 
الشهري بنسبة ٣٫٣٥٪ مقارنة 
بـــ ٢٫٨٠٤ مليــار دينار خالل 

سبتمبر املاضي.
ارتفاع الودائع

وفيما يخص الودائع لدى 
القطاع املصرفي الكويتي، فقد 
ارتفعت الودائــع في البنوك 
الكويتية بنهاية العشر أشهر 
االولى من العام احلالي بنسبة 
٤٫٦٥٪ وبقيمــة ٢٫٠٧٥ مليار 
دينار لتبلغ مســتوى ٤٦٫٦٣

مليار دينــار، وذلــك مقارنة 
مــع مســتوياتها املســجلة 
بنهايــة الربع الرابع من ٢٠٢١

والبالغة ٤٤٫٥٦ مليار دينار. 
بينما تراجعت بنسبة ٠٫٥٤٪ 
شهريا مقارنة بـ ٤٦٫٨٩ مليار 
دينار خالل سبتمبر املاضي.

وجاء هــذا االرتفــاع في 
الودائع لدى القطاع املصرفي 
الكويتي مدفوعا من االرتفاع 
فــي ودائع القطــاع اخلاص 
بالدينار بنسبة ٤٫٩٦٪ وبقيمة 
١٫٦٣٠ مليار دينار خالل أول 
عشرة أشهر من العام احلالي، 
ليبلــغ رصيد ودائع القطاع 
اخلاص لدى البنوك الكويتية 
٣٤٫٤٤ مليارات دينار بنهاية 
العشر أشهر األولى من ٢٠٢٢، 
مقارنة مع رصيد بلغ ٣٢٫٨١

مليارات دينار بنهاية الربع 

والبالغة ٢٫٦٣٤ مليار دينار، 
كما ارتفعت شــهريا بنســبة 
٢٫٦٪ مقارنة بـ ٣٫٢٤١ مليارات 

العشر املاضية بنسبة ٤٫١٥٪ 
لتسجل مستوى ٢٫٧١٠ مليار 
دينــار خالل أكتوبــر املاضي 

الرابع من ٢٠٢١.
كما ارتفعت ودائع القطاع 
اخلاص على املستوى السنوي 
بنسبة ٤٫٥٩٪ وارتفاع شهري 

بلغت نسبته ٠٫٤١٪.
الودائــع  وعلــى صعيــد 
احلكوميــة فارتفعــت خــالل 
العشرة أشهر األولى من العام 
احلالي بنسبة ٣٠٫١٧٪ وبقيمة 
٨٥٣ مليون دينار ليبلغ رصيد 
ودائع القطاع احلكومي ٣٫٦٨

مليــار دينار بنهايــة أكتوبر 
املاضي مقارنة مع رصيد بلغ 
٢٫٨٢٧ مليــار دينــار بنهايــة 
الربــع الرابع من عــام ٢٠٢١. 
بينما تراجعت على مستوى 

شهري بنسبة ٣٫٠٥٪.
وخالل العشر أشهر االولى 
من العــام احلالــي فارتفعت 
ودائع القطاع اخلاص بالعمالت 
االجنبية بنسبة ٣٫٤٤٪ وبقيمة 
٥٧ مليون دينار ليصل رصيد 
الودائع بالعمالت االجنبية الى 
١٫٧١٢ مليار دينار بنهاية أكتوبر 
املاضي مقارنة مع ١٫٦٥٥ مليار 
دينار بنهاية الربع الرابع من 
٢٠٢١. كما ارتفعت على اساس 

شهري بنسبة ٣٫٣٪.
ودائــع  صعيــد  وعلــى 
املؤسسات العامة املالية والغير 
مالية فتراجعت خالل العشر 
أشهر األولى من العام احلالي 
بنســبة ٦٫٤٪ وبقيمــة ٤٦٥

مليون دينار ليصل رصيدها 
الى ٦٫٧٩٩ مليار دينار بنهاية 
أكتوبر مقارنة مع ٧٫٢٦٤ مليار 
دينار بنهاية ديسمبر من العام 
املاضي. كما تراجعت ايضا على 
املستوى الشهري بنسبة ٤٫٧٪.

االئتمان املمنوح للمقيمني وغير املقيمني بالكويت قفز ٨٪ بني يناير وأكتوبر ٢٠٢٢.. ليسجل مستوى قياسياً عند ٥٢٫١ مليار دينار

مقارنــة   ٪٨٫٤ بلــغ  كبيــرا 
مبســتويات أكتوبر من العام 
املاضي والبالغــة ١٫٧٩ مليار 
دينــار، وذلك حســب بيانات 
بنــك الكويــت املركــزي، كما 
ارتفعت القروض االستهالكية 
شهريا بنسبة ٠٫٥٦٪ مقارنة 
مبستويات ســبتمبر املاضي 

والبالغة ١٫٩٣ مليار دينار.
القروض  وفيمــا يخــص 
والتــي متنــح  اإلســكانية، 
للكويتيــني بغرض ترميم أو 
شراء سكن خاص، فقد سجلت 
ارتفاعا خالل ١٠ أشهر بنسبة 
٨٫٥٢٪ لتسجل مستوى ١٥٫٦١

مليــار دينار بنهايــة أكتوبر 
املاضي، مقارنة بـ ١٤٫٣٩ مليار 
دينار بنهاية ديسمبر ٢٠٢١، ما 
يعني حصول املواطنني على 
قروض اســكانية من البنوك 
التجاريــة بقيمــة ١٫٢٢ مليار 

دينار خالل ١٠ أشهر.
كما ســجلت منوا ســنويا 
مقارنــة   ٪١١ بلــغ  كبيــرا 
مبســتويات أكتوبر من العام 
املاضي البالغة ١٤٫٠٥٨ مليار 
دينــار، كما ارتفعت القروض 
املقسطة شهريا بنسبة ٠٫٠٥٪ 
مقارنة مبســتويات سبتمبر 
املاضي البالغة ١٥٫٥٢٨ مليار 

دينار.
وشهدت القروض املوجهة 
لشــراء أوراق ماليــة ارتفاعا 
خالل األشــهر العشــر األولى 
مــن العــام احلالــي بنســبة 
١٠٫٤٪ لتسجل مستوى ٣٫١٥٦

مليارات دينــار خالل أكتوبر 
املاضي مقارنة بـ ٢٫٨٥٨ مليار 
دينار بنهاية ديسمبر من العام 

١٫٢٢ مليار دينار قروضًا إسكانية ممنوحة للمواطنني من البنوك التجارية منذ بداية العام احلالي١٠١٫٥ مليون دينار قروضًا استهالكية ُمنحت للمواطنني واملقيمني وغير املقيمني في ١٠ أشهر 

١٣٫٨ مليار دينار األصول االحتياطية للكويت بنهاية أكتوبر
أظهرت بيانات البنك املركــزي أن األصول االحتياطية 
للكويت ارتفعت خالل العشر أشهر االولى من العام احلالي 
لتسجيل مستوى ١٣٫٨٢ مليار دينار بنهاية أكتوبر املاضي 
وذلك بنمو بلغ ١٫٠٢٪ عن مستواه البالغ ١٣٫٦٨ مليار دينار 
في ديسمبر املاضي وتضمنت احتياطات البالد نحو ١٢٫١٧
مليار دينار رصيــد الودائع والعمالت األجنبية في اخلارج 
اضافة لنحو ١٫٣٣ مليار دينار حقوق السحب اخلاصة للكويت 

لدى صندوق النقد الدولي. كما تتألف من نحو ٢٢٦٫٣ مليون 
دينار رصيد لدى صندوق النقد الدولي.

ويشمل االحتياطي األجنبي للكويت ذهبا (مقداره ٧٩ طنا 
محسوب بالقيمة الدفترية منذ شرائه) بنحو ٣١٫٧ مليون دينار 
بنهاية أكتوبر ٢٠٢٢. علما بأن االحتياطي األجنبي ال يشمل 
األصول اخلارجية لدى الهيئة العامة لالستثمار املتمثلة في 

الصندوق السيادي.

١٠ طموحات لعام ٢٠٢٣/٢٠٢٢
رصدت شركة نفط الكويت تنفيذ عدد من مشاريع زيادة الطاقة 
اإلنتاجية للنفط اخلام، ومبا يتوافق مع التوجهات االستراتيجية، حيث 
تتطلع الشركة إلى االستمرار في تنفيذ مشاريع معاجلة املياه ورفع 
ضغط املكامن من أجل املساهمة في رفع الطاقة اإلنتاجية للشركة. 
وفي هذا السياق، هناك العديد من املبادرات قيد العمل حاليا بهدف 

حتقيق التطلعات االستراتيجية، والتي تتضمن ما يلي:
١- مواكبة مشاريع إزالة املياه في جنوب وشرق الكويت.

٢- االســتمرار بتنفيذ األعمال اإلنشــائية ملركز التجميع (٣٢) في 
منطقة عمليات جنوب وشرق الكويت، وذلك للتعامل مع إنتاج النفط 

احلمضي من مكمن املناقيش في حقل برقان.
٣- االستمرار بتخفيض نسبة حرق الغاز إلى أقل من ١٪ على مستوى 

شركة نفط الكويت.
٤- تنفيذ برنامج حفر مكثف لتطوير املكامن النفطية حديثة االستكشاف.

٥- التركيز على عمليات معاجلة وضخ املياه للمكامن لرفع طاقتها 
اإلنتاجية.

٦- احملافظة على الطاقة اإلنتاجية للغاز احلر ورفعها إلى ١ مليار قدم 
مكعبة، وذلك بتحســني إنتاجية وحدات اإلنتاج اجلوراسية الثالث، 
باإلضافة إلى االســتمرار في مشروع املنشأتني الرابعة واخلامسة 

خالل هذه السنة.
٧- البدء بتنفيذ مشروع احلفر االستكشافي البحري، وذلك ضمن 
عمليات االستكشاف البرية والبحرية لدعم طاقة الشركة اإلنتاجية.
٨- االستمرار بتعويض الكميات املنتجة من النفط والغاز عن طريق 
إضافة احتياطيات نفطية جديدة بنســبة ال تقل عن ١٠٠٪ لضمان 

استدامة اإلنتاج.
٩- تزويد مشروع مصفاة الزور بالكميات املطلوبة من النفط الثقيل 

ونفط التصدير الكويتي.
١٠- تنفيذ املبادرات لتقليل وترشيد املصروفات للميزانيات الرأسمالية 

والتشغيلية.

٨٫٢ مليارات دينار.. مشاريع رأسمالية كويتية لزيادة إنتاج النفط والغاز
أحمد مغربي

كشفت شركة نفط الكويت 
عــن ان البرامج الرأســمالية 
لتنفيذ املشاريع الكبرى قيد 
التنفيــذ حاليــا تبلــغ ٨٫٢٢

مليارات دينــار بنهاية العام 
املاضــي ٢٠٢٢/٢٠٢١،  املالــي 
وذلك مقارنة بـ ٧٫٩ مليارات 
دينار خالل العام املالي السابق 
٢٠٢١/٢٠٢٠، أي بنسبة ارتفاع 
بلغــت ٢٫٨٪، وذلــك لتنفيذ 
مجموعة ضخمة من املشاريع 
وصلت إلى إنشــاء وتشغيل 
أكثر من ٧٠٠ مشروع رأسمالي 

(حالي ومستقبلي).
الكويت»  وقالــت «نفــط 
فــي بيانات، حصلــت عليها 
«األنباء»: إن ارتباطات شركة 
نفط الكويت املتعلقة باإلنفاق 
الذي  الرأسمالي املســتقبلي 
يتعلق بعقود محددة القيمة 
وأوامــر شــراء شــهدت منوا 
خالل العــام املاضي. وذكرت 
ان إجمالي أصول الشركة شهد 
كذلك منــوا ليبلغ ١٧٫٢ مليار 
دينار مقارنة بنحو ١٦٫٥ مليار 
دينار، وذلك بعد دخول العديد 
من املشاريع اخلدمة رسميا.

الشــركة حققت  وكانــت 
صافي إيرادات بلغ ٣٫٩ مليارات 
دينــار بنهاية الســنة املالية 
املاضية ٢٠٢٢/٢٠٢١، علما أن 

املشاريع الكبرى في مناطق 
العمليــات، والتي ستســاهم 
التقنية  في تقــدمي احللــول 
والتغلــب علــى صعوبــات 
اإلنتاج في السنوات القادمة، 
والوصــول إلى هدف اإلنتاج 
املطلوب حسب استراتيجية 
شــركة نفط الكويــت ٢٠٤٠
واملتمثلة فــي وحدات فصل 
في منطقة الصابرية وبحرة 

املصفــاة اجلديــدة وتطوير 
البحري ومشاريع  األسطول 
احلفر لنحو ٦ آبار استكشافية 
للتنقيب عن الهيدروكربونات 
في املياه اإلقليمية الكويتية، 
وملشاريع الغاز فإن الشركة 
لديها مشاريع تطوير مرافق 
الغاز اجلوراسي احلالية ١٫٢

ومشروع ٣، فضال عن منشآت 
الغاز اجلوراسي ٤ و٥.

ووحدة احلقن ملركز التجميع 
٣١ وحــدات فصل فــي مركز 
التجميــع ٢٥ ووحدة احلقن 
ملركــز التجميع ٣١، واملرحلة 
الثالثة من مشــروع صيانة 
الضغــط فــي وارة ومركــز 
التجميــع - ٣٢ ومشــروع 
صيانــة الضغــط فــي وارة، 
وتصميــم خطــوط أنابيــب 
لشركة نفط الكويت ملشروع 

وقالت انه منذ تأسيســها 
لنحو ٩ عقود مضت، حافظت 
شــركة نفــط الكويــت على 
موقعها الرائد في دعم مسيرة 
الكويت نحو التقدم واالزدهار، 
ومع توجهنا نحو املستقبل، 
فإننــا نهــدف إلــى مواصلة 
حتســني وتطويــر قدراتنــا 
التشغيلية من أجل االستفادة 
الكاملة من مزايانا التنافسية 
من حيث صلتها بالتكنولوجيا 
الفنيــة والقوى  واخلبــرات 

العاملة املاهرة لدينا.
وكشــفت شــركة نفــط 
الكويــت عــن أنهــا واصلت 
مسيرتها املتقدمة في أنشطة 
االستكشــاف واإلنتــاج فــي 
احلقول، وقامت برفع طاقتها 
في مجال حفر وإصالح اآلبار، 
حيــث مت حفر ما يعادل ٣٨٠
بئرا تطويرية واستكشافية 
للنفــط والغــاز، وإصالح ما 
يعادل ١١٧٥ بئرا. وسجلت نفط 
الكويت اكتشافا جديدا للنفط 
والغاز في حقل حومة، وطوال 
السنة املالية املاضية، واصلت 
الشركة اقتناء واستخدام شتى 
أنواع التقنيــات املتقدمة في 
برامجهــا  جوانــب  جميــع 
الصناعيــة واإلدارية، والتي 
تهــدف إلــى تعزيــز اجلودة 
وخفض التكاليف وحتســني 

أداء العمليات.

أصول «نفط الكويت» تنمو إلى ١٧٫٢ مليار دينار بفضل تشغيل العديد من املشروعات

تكلفــة اإلنتاج لدى الشــركة 
بلغت ٢٫٠٧ مليار دينار، ليبلغ 
إجمالي الربح أكثر من ملياري 
دينار، وصافي ربح تشغيلي 
بلغ ١٫٩ مليار دينار، فيما بلغ 
صافي الربح احملول للشركة 
األم ٥٣٥٫٦ مليون دينار مقارنة 
بـ ١٥٫٣٩ مليون دينار فقط في 

العام ٢٠٢١/٢٠٢٠.
وتوضــح الشــركة أهــم 

حفر ٣٨٠ بئرًا تطويرية واستكشافية وإصالح ١١٧٥ بئرًا وتسجيل اكتشاف جديد في حقل حومةجاٍر تنفيذ مشروع مركز جتميع ٣٢ وصيانة الضغط في وارة.. ومرافق اإلنتاج اجلوراسي ٤ و٥

٤٤٫٧ ألف مستفيد جديد من بطاقات التموين في ٩ أشهر
علي إبراهيم

كشفت بيانات رسمية اطلعت عليها «األنباء» أن إجمالي 
عدد املستفيدين من البطاقات التموينية في الكويت ارتفع 
خالل أول ٩ أشــهر من ٢٠٢٢ بواقع ٤٤٫٧ ألف مســتفيد 
ومستفيدة ليبلغ نحو ٢٫١٨ مليون بنهاية شهر سبتمبر املاضي 
مقارنة بـ ٢٫١٣ مليون بنهاية ديسمبر ٢٠٢١. وارتفع عدد 
بطاقات التموين في الكويت بواقع ٤٩٤٧ بطاقة خالل الفترة 
من يناير حتى نهاية سبتمبر املاضي، حيث بلغت أعدادها 
التراكمية نحو ٢٥٢٫٣٦ ألف بطاقة متوينية قياسا إلى ٢٤٧٫٤٢
ألف بطاقة بنهاية ديسمبر ٢٠٢١. وتفصيليا، شهدت أول ٩

أشهر من العام احلالي عمليات إصدار وإضافة على نحو 
٥٤٨١ بطاقة متوينية، بلغ عدد املستفيدين من تلك البطاقات 
نحو ٩٣٫٩ ألف شخص، وسجل شهر سبتمبر املاضي أعلى 
عدد عمليات إضافة وإصدار لبطاقات بواقع ٨٥٣ بطاقة يليه 
شهر مارس بـ ٧٥٢ بطاقة، ثم شهر يونيو بـ ٦٨٧ بطاقة، 

فيما سجل شهر سبتمبر أعلى عدد للمستفيدين من خدمات 
اإلصدار واإلضافة بواقع ١٨٫٥ ألف مســتفيد ومستفيدة، 
يليه شــهر يونيو بـ ١٣٫٥٦ ألف مستفيد ومستفيدة، ثم 
شهر أغسطس بـ ١٢٫٧ ألف مستفيد. وشهدت الفترة من 
يناير حتى ســبتمبر املاضي جتديد وحتديث ٧٣٧١ بطاقة 
متوينية لنحو ٢٧٧١ مســتفيدا ومســتفيدة، حيث سجل 
شهر أغســطس أعلى معدالت التجديد والتحديث بواقع 
١٤٤٢ بطاقة، يليه شهر يونيو بـ ١١٤٥ بطاقة، ثم شهر مايو 
بواقــع ٩٦٣ بطاقة، وبلغ أعلى عدد مســتفيدين لعمليات 
التحديث والتجديد في شهر مارس بواقع ٤٠٧ مستفيدين 
ثم يونيو بواقع ٣٩٦ مستفيدا ومستفيدة وسبتمبر بواقع 
٣٧١ مستفيدا. وسجلت عمليات اإللغاء واحلذف للبطاقات 
التموينية إجراءات على ٣٤٤ بطاقة خالل الفترة من يناير 
وحتى نهاية ســبتمبر املاضي سرت إجراءاتها على نحو 
٢٧٫٣٦ ألف مستفيد ومستفيدة، وسجل شهر مارس أعلى 
معدل لتلك العمليات بلغ نحو ٦٧ بطاقة يليه شهر فبراير 

بـ ٤٦ بطاقة، ثم شــهر أبريل بـ ٤١ بطاقة، وســجل شهر 
سبتمبر أكبر عدد مستفيدين من ذلك اإلجراء بواقع ٥٠٢٦
مســتفيدا ومستفيدة، يليه شهر مارس بـ ٣٩٧٤ ثم شهر 

يونيو بـ ٣٥٨١ مستفيدا ومستفيدة.
واجلدير بالذكر أن من يحق لهم االستفادة من خدمات 
البطاقات التموينية هم املواطنــون باإلضافة إلى العمالة 
املنزليــة، والذين يبلغ عددهــم اإلجمالي مبنتصف العام 
احلالي نحو ٢٫١٩ مليون نســمة بواقع ١٫٥ مليون مواطن 
ومواطنــة، و٦٩٣٫٢ ألف عامل وعاملة منزلية، ما يعني أن 
نسبة املستفيدين من خدمات البطاقة التموينية إلى إجمالي 
املســتحقني يتجاوز ٩٩٪. ومن ناحية أخرى، وقياسا إلى 
إجمالي عدد سكان الكويت سواء مستحقون لتلك اخلدمات 
أم ال، فإن املستفيدين الفعليني من اخلدمات التموينية في 
البالد يقارب نصف السكان، إذ يشكل املستفيدون نحو 
٤٩٪ من إجمالي عدد ســكان الكويــت البالغ ٤٫٤٦ ماليني 

نسمة، كما في نهاية يونيو ٢٠٢٢.

عددهم ارتفع إلى ٢٫١٨ مليون مستفيد بنهاية سبتمبر مقارنة بـ ٢٫١٣ مليون في ديسمبر املاضي

٤٩٤٩٪ مــن إجمالي ســكان الكويت ٪ مــن إجمالي ســكان الكويت 
يستفيدون من خدمات البطاقة التموينيةيستفيدون من خدمات البطاقة التموينية


