
قال بيت التمويل الكويتى “ بيتك”  في 
تقرير ل��ه ع��ن ت��ط��ور النشاط االئتماني 
ف��ي الكويت - أغسطس 2019 إجمالي 
ال��ت��س��ه��ي��ات االئ��ت��م��ان��ي��ة : س��ج��ل النمو 
ال��س��ن��وي لائتمان امل��م��ن��وح م��ن القطاع 
املصرفي الكويتي في أغسطس من العام 
احلالي %4.6 وفقاً ألخر بيانات صادرة 
عن بنك الكويتي املركزي، )ويحتل النمو 
في أغسطس 2019 املركز الثالث لنفس 
الشهر خال الفترة املمتدة من عام 2015 
إلى 2019، فيما ارتفعت أرص��دة االئتمان 
بأعلى نسبة ف��ي شهر أغسطس م��ن عام 
2016 أي بنحو %8.7(، إذ بلغ االئتمان 
املمنوح 37.9 مليار دينار في أغسطس 
العام احلالي مقابل 36.2 مليار دينار  في 

أغسطس 2018 .
بينما ارتفع إجمالي االئتمان املمنوح 
بنحو %0.3 على أساس شهري مقارنة مع 

شهر يوليو .
سجلت أرص��دة التسهيات االئتمانية 
الشخصية أعلى ارتفاع من حيث القيمة 
بنحو 798 مليون دي��ن��ار بنسبة 5.2% 
مقارنة مع أغسطس 2018 مسجلًة 16.1 
مليار دي��ن��ار )متثل %42.5 م��ن إجمالي 
االئ��ت��م��ان ف��ي أغ��س��ط��س 2019(، يليها 
االئتمان لقطاعي العقار واإلن��ش��اء بنمو 
بلغت قيمته 740.9 مليون دينار نسبته 
%7.5 حني سجلت 10.7 مليار دينار، يليه 
من حيث قيمة النمو قطاعات أخرى بقيمة 
منو 353.9 مليون دينار أي بنسبة 14% 
حني بلغت نحو 2.9 مليار دينار )متثل 
%7.6 من إجمالي االئتمان(. يليه املمنوح 
إلى قطاع الصناعة بنمو بلغ 25.7 مليون 
دينار أي بنسبة %1.3 وصوالً إلى 2 مليار 
دينار )متثل %5.3 من إجمالي االئتمان(. 
وارت��ف��ع أي��ض��اً االئ��ت��م��ان املمنوح لقطاع 

الزراعة وصيد األسماك بنحو 2.9 مليون 
دينار بنمو بلغ 17%.

وق���د ت��راج��ع��ت ع��ل��ى أس����اس س��ن��وي 
التسهيات املوجهة لقطاع النفط اخلام 
وال��غ��از وق��ط��اع ال��ت��ج��ارة، وإل���ى وقطاع 
املؤسسات املالية غير البنوك وإلى قطاع 
اخل��دم��ات ال��ع��ام��ة أي��ض��اً، وبلغت قيمة 
التراجع نحو 109.3 مليون دينار و97.5 
مليون دينار و44.2 مليون دينار و1.9 
مليون دي��ن��ار، على ال��ت��وال��ي، أي بنسبة 
تراجع بلغت نحو %6.4 و%2.8 و4% 

و%1.7 على التوالي.
وتشكل التسهيات االئتمانية الشخصية 
ب��اإلض��اف��ة إل��ى املوجهة لقطاعي العقار 
واإلنشاء احلصة األكبر من حجم التسهيات 
االئتمانية، إذ بلغت حصة التسهيات 
االئتمانية الشخصية في أغسطس 42.5% 
من إجمالي االئتمان املمنوح، وهي أعلى 
بنحو طفيف م��ن حصتها ف��ي إجمالي 
االئتمان في العام املاضي البالغة نحو 
%42.2 )وذل��ك الرتفاع إجمالي االئتمان 
بنحو %4.6 وارتفاع التسهيات االئتمانية 
الشخصية بنسبة %5.2(، في حني ارتفعت 
حصة االئتمان املمنوح لقطاعي العقار 

واإلن��ش��اء معاً إل��ى %28.2 م��ن إجمالي 
االئتمان املمنوح ، مقارنة مع %27.5 نفس 
الشهر من 2018، بالتالي ارتفعت حصة 
القطاعات الثاثة بنحو طفيف عن حصتها 
في إجمالي االئتمان حني بلغت 70.7% 
في أغسطس مقابل %69.7 في اغسطس 

.2018
ومتثل التسهيات االئتمانية الشخصية 
ذلك التمويل املمنوح لألشخاص بغرض 
متويل أغ��راض فردية تختلف باختاف 
احتياجاتهم املتنوعة، وميكن تقسيمها 
بحسب الغرض املمنوحة له إل��ى أربعة 

أنواع.
النوع األول يضم التسهيات املقسطة 
ومت��ث��ل احل��ج��م األك��ب��ر م��ن التسهيات 
االئتمانية املمنوحة لألفراد، ومتنح لتمويل 
حاجات غير جتارية على وجه اخلصوص 
ش��راء أو ترميم السكن اخل��اص، تراجعت 
حصتها إل���ى %73.8 م��ن التسهيات 
الشخصية ف��ي أغسطس 2019 مقارنة 
م��ع %75.1 ف��ي أغسطس 2018، بينما 
شكل ال��ن��وع الثاني م��ن حيث احلجم في 
التمويل املوجه لشراء أوراق مالية وهي 
تسهيات شخصية متنح بغرض ش��راء 

أوراق مالية، وتشكل حصتها %15.7 من 
التسهيات االئتمانية الشخصية أي أقل من 
حصتها التي شكلت %15.8 من التسهيات 

االئتمانية الشخصية في أغسطس 2018.
أما التمويل االستهاكي النوع الثالث 
فإنه يشكل %8.4 من التسهيات االئتمانية 
الشخصية في أغسطس 2019 أعلى من 
حصتها التي مثلت %6.7 ف��ي أغسطس 
2018، وهي متنح للعميل لتمويل حاجاته 
الشخصية التي تغطي نفقات التعليم 
وال��ع��اج وك��ذل��ك احتياجاته م��ن السلع 
امل��ع��م��رة. وق��د تراجعت حصة القروض 
ال��ش��خ��ص��ي��ة األخ�����رى إل����ى %2.1 من 
التسهيات االئتمانية الشخصية في 
أغسطس 2019 مقارنًة مع %2.4 حصتها 

في أغسطس 2018.

سجلت التسهيات االئتمانية املقسطة 
11.9 مليار دينار مرتفعة بنسبة %3.4 عن 
حجمها في أغسطس 2018. أما على أساس 
شهري فقد ارتفعت بنسبة ضئيله 0.03% 

مقارنة مع يوليو 2019.
 وق��د ارتفعت التسهيات الشخصية 
املوجهة ل��ش��راء أوراق مالية إل��ى 2.53 
مليار دينار أي بنسبة منو %5 على أساس 
سنوي في أغسطس 2019، فيما تراجعت 
بنسبة شهرية بلغت %1.1 عند املقارنة مع 

2.56 مليار دينار في يوليو 2019. 
القروض الشخصية االستهاكية يحصل 
عليها األفراد لتمويل شراء السلع املعمرة أو 
لتغطية تكاليف العاج والتعليم، وبلغت 
مستويات االئتمان املمنوح لهذا الغرض 
1.34 مليار دينار في أغسطس مرتفعًة 

بنسبة %31.2 ع��ن 1 مليار دي��ن��ار في 
أغسطس 2018، بينما ارتفعت بنحو 
%5.5 على أساس شهري مقارنة مع 1.27 

مليار دينار في يوليو.
ارتفعت التسهيات االئتمانية املمنوحة 
إلى قطاعي العقار واإلنشاء بنسبة 7.5% 
على أساس سنوي وصوالً إلى 10.7 مليار 
دينار في أغسطس، بينما ارتفعت بنحو 

%0.4 على أساس شهري.
وبلغت التسهيات االئتمانية املمنوحة 
إلى قطاع التجارة نحو 3.4 مليار دينار، 
مسجلة ارتفاعاً شهرياً طفيفاً نسبته 0.1% 
مقارنة مع يوليو 2019، أما على مستوى 
األداء السنوي فإن االئتمان املمنوح إلى هذا 
القطاع انخفض %2.8 في أغسطس مقارنة 

مع نفس الشهر من 2018.

2019 4.6 باملئة سنويًا .. في  أغسطس  بزيادة 

37.9 مليار دينار إجمالي النشاط االئتماني   »بيتك«: 

KFH Data Classification: Internal Use Only 
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   معرض الكويت للنفط والغاز.. تطلعات 
حللول تكنولوجية حلماية املنشآت النفطية

قدمها الدكتور فيصل التركيت ملوظفات الشركة

ي ل��ث��د ا ن  ط��ا س��ر م��ن  ي��ة  ق��ا ل��ل��و ي��ة  ع��و ت��و ة  و ن��د  :VIVA

ت��س��ت��ض��ي��ف أرض امل����ع����ارض ال��دول��ي��ة 
مبشرف معرض مؤمتر الكويت للنفط والغاز 
ف��ي نسخته ال��راب��ع��ة مب��ش��ارك��ة ال��ع��دي��د من 
الشركات املتخصصة في إنتاج الن فط والغاز 
والتكنولوجيا اجلديدة التي تطمح إلى تقدمي 

حلول جديدة ملشاكل الصناعة النفطية.  
 وشارك في النسخة احلالية من املعرض التي 
تنتهي أعماله أمس األربعاء نحو 180 مشاركا 
م��ن أك��ث��ر م��ن 30 دول���ة ح��ول ال��ع��ال��م بعرض 
منتجات لها ع��اق��ة بصناعة النفط وال��غ��از 

وعمليات احلفر والتنقيب إضافة إلى احللول 
املتعلقة بالتكنولوجيا اجلديدة اخلاصة بحماية 

وامن املنشآت النفطية.  
 وانطلقت فعاليات معرض ومؤمتر الكويت 
للنفط وال��غ��از ب��دورت��ه ال��راب��ع��ة بتنظيم من 
جمعية مهندسي البترول وبدعم وزارة النفط 
ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة 
حتت رعاية سمو الشيخ جابر املبارك احلمد 
الصباح رئيس مجلس الوزراء في مركز الشيخ 

جابر األحمد الثقافي. 

نظمت ش��رك��ة االت��ص��االت 
الكويتية VIVA، الرائدة في 
متكني التحول الرقمي وتقدمي 
خ��دم��ات وم��ن��ص��ات مبتكرة 
للعماء في الكويت، وإح��دى 
شركات مجموعة STC، ندوة 
توعوية للوقاية من سرطان 
ال��ث��دي ملوظفاتها ف��ي مبنى 
VIVA الرئيسي حتت مظلة 

#ألننا_نهتم.
وتضمنت ال��ن��دوة أنشطة 
م��ت��ع��ددة، ساهمت ف��ي زي��ادة 
نسبة ال��وع��ي عند املوظفات 
في ه��ذا امل��ج��ال. وق��دم الندوة  
الدكتور فيصل التركيت، رئيس 
وح��دة س��رط��ان ال��ث��دي مبركز 
الشيخة بدرية واستشاري علم 
األورام، الذي سلّط الضوء على 
أهمية الوقاية والفحص املبكر 
التي تقلل من احتمال اإلصابة 

بهذا املرض. كما ناقش التركيت 
مع موظفات VIVA مخاطر 
امل���رض وع��ام��ات��ه وأع��راض��ه 
والعمر احملدد والعوامل التي 
تلعب دوراً رئيسياً في اختيار 
الوقت املناسب الذي يجب فيه 

البدء بالفحص املبكر. 
وق�����ام ف���ري���ق ع��م��ل قسم 
 VIVA العاقات العامة في
ب��ت��وزي��ع ورود وش���ع���ارات 
احلملة باللون ال���وردي على 
احل��ض��ور لتشجيعهم على 
احل��ض��ور ال���ذي ك���ان كثيفاً، 
حيث أب��دت املوظفات اهتماماً 
كبيراً بالنقاش الذي دار خال 
الندوة وتفاعلوا بشكل كبير 
م��ع ال��دك��ت��ور. وت��ن��درج ه��ذه 
 VIVA الندوة ضمن برنامج
للمسؤولية اإلجتماعية الذي 
يدعم مختلف امل��ب��ادرات التي 

ت��ع��ود بالنفع ع��ل��ى املجتمع 
واملوظفني.

 VIVA وفي اخلتام، قدمت
درعاً للدكتور فيصل التركيت 

تكرمياً جلهوده ومشاركته في 
هذه املناسبة املميزة.  

بوبيان للبتروكيماويات تتلقى عرضًا 
لبيع كامل حصتها في »نفائس«

أعلنت شركة بوبيان للبتروكيماويات 
عن تلقيها عرضاً لبيع كامل حصتها البالغة 

21.12 باملائة في شركة نفائس القابضة.
وق��ال��ت “بوبيان” ف��ي ب��ي��ان للبورصة 
الكويتية أمس األربعاء، إن العرض مت تقدميه 
للشركة على أساس سعر دينار واحد للسهم، 

وبقيمة إجمالية تبلغ 21 مليون دينار.
وأوضحت الشركة أن قيمة األسهم - محل 
ملة في ميزانية “بوبيان”  عرض الشراء - احملحُ
تبلغ 8.36 مليون دينار، وذلك كما في نهاية 

الربع األول من العام اجلاري.
وذكرت “بوبيان” أن مجلس إدارة الشركة 

س��وف يجتمع للنظر في العرض املحُ��ق��دم في 
ال��ق��ري��ب ال��ع��اج��ل، موضحة بأنها ستقوم 
باإلفصاح عن األثر املالي الحقاً في حال موافقة 

املجلس على العرض وبعد تنفيذ الصفقة.
وتحُعد “نفائس” أحد الشركات التي كانت 
درجة ببورصة الكويت وانسحبت من  من محُ

السوق في منتصف فبراير من العام املاضي.
كانت أرباح “بوبيان” ارتفعت 58 باملائة 
خال الربع األول املنتهي في 31 يوليو 2019، 
لتصل إل��ى 2.2 مليون دينار مقارنة بربح 
قدره 1.39 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 

.2018
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جانب من املعرض

املشاركون في الندوة

14.5 باملئة ارتفعت خال ال�8 األشهر األولى من العام اجلاري بنسبة 

507 مايني دوالر حتويات 
العمالة الفلبينية من الكويت

ارتفعت حتويات العمالة الفلبينية 
من دول��ة الكويت خ��ال ال�8 األشهر 
األولى من العام اجلاري بنسبة 14.5 
باملائة على أساس سنوي، وذلك رغم 
العاقات املتوترة بني البلدين بشأن 
العمالة، والتوجة الكويتي لتوطني 

العمالة.
وحسب األرق��ام الصادرة عن بنك 
الفلبني امل��رك��زي، سجلت حتويات 
العمالة الفلبينية من دول��ة الكويت 
ف��ي الفترة م��ن يناير 2019 وحتى 
أغسطس م��ن ال��ع��ام نفسه 507.04 
مليون دوالر، مقابل 442.96 مليون 

دوالر بنفس الفترة من 2018.
وحسب موجز حديث للبنك الدولي، 
فالتحويات هي شريان حياة للبلدان 
منخفضة ومتوسطة الدخل ووسيلة 
فعالة للحد م��ن الفقر ألن��ه��ا توجه 
مباشرة إلى األس��ر، علماً بأن الفلبني 
حتتل امل��رك��ز ال��راب��ع ف��ي استقطاب 
حت��وي��ات العمال بقيمة 34 مليار 

دوالر خال 2018.
وتعد التدفقات املالية املرتبطة 
ب��ت��ح��وي��ات ال��ع��ام��ل��ني ف��ي اخل���ارج 
مصدراً هاماً للتمويل اخلارجي في 
الدول النامية، وتستحوذ دول اخلليج 
على النصيب األكبر من التحويات 
للخارج عاملياً، بعد الواليات املتحدة 
األمريكية، العتمادها على العمالة 

الوافدة في أغلب التخصصات.
ومتثل حتويات العمالة الفلبينية 
من الكويت نحو 12.82 باملائة من 
إجمالي حتويات تلك العمالة من دول 
مجلس التعاون اخلليجي البالغة 

3.96 مليار دوالر.
وط��ب��ق��اً ب��ي��ان��ات الهيئة العاملة 
للمعلومات املدنية الكويتية، فإن 
الفلبني تأتي في املركز الرابع داخل 

قوة العمل الكويتية عقب الهند التي 
احتلت املركز األولى، وتليها مصر، ثم 

بنجاديش.
وي��ب��ل��غ ح��ج��م العملة الفلبينية 
ف��ي ال��ك��وي��ت 213.97 أل���ف ع��ام��ل، 
بواقع 41.87 ألف عامل من الذكور، 
و172.12 ألف من اإلن��اث، وذل��ك في 

31 ديسمبر 2018.
يشار إلى أن وضع العمالة الفلبينية 
في الكويت دائماً غير مستقر، لظهور 
ب��ني احل���ني واآلخ����ر ت��ص��ري��ح��ات من 
اجل��ان��ب الفلبيني تضمن تهديدات 
بوقف إرس��ال العمالة إل��ى الكويت، 

خاصة في مجال العمالة املنزلية.
ففي العام املاضي، قامت الفلبني 
ب��ف��رض حظر على إرس���ال العمالة 
إل��ى الكويت، عقب العثور على جثة 
خادمة فلبينية في ثاجة، ومع تصاعد 
التوترات وتراشق التصريحات جلأت 
الكويت إلى طرد سفير الفلبني لديها، 
واس��ت��دع��اء سفيرها ل���دى الفلبني، 

وانتهى التوتر بتوقيع اتفاقية وقعت 
احلكومتان الفلبينية والكويتية مذكرة 

تفاهم. 
يذكر أن العمالة بشكل عام تواجه 
ص��ع��وب��ات ف��ي ال��ك��وي��ت؛ إذ تسعى 
جهات تشريعية إل��ى ف��رض رس��وم 
على حتويات العاملني إلى اخلارج، 
مقمة التحويات إلى 3 شرائح تبدأ 
من دينار وحتى 500 ديناراً فيما فوق، 

ولكن لم يطبق القانون بعد.
وذل���ك إل���ى ج��ان��ب إق����رار اللجنة 
التشريعية مبجلس األم��ة الكويتي 
في العام املاضي عدة ق��رارات تخص 
الوافدين على هامش أزم��ة التركيبة 
ال��س��ك��ان��ي��ة بتخصيص نسبة لكل 
جنسية أجنبية ال تتجاوز 10 باملائة 
من إجمالي العمالة للباد، وفرض 
التأمني الصحي على األجانب، ورسوم 
مقابل اخلدمات الصحية، واستثنت 
غير محددي اجلنسية “البدون” من 

ذلك.

مجلس اإلدارة

»كابيتال إيكونوميكس« 
تتوقع استمرار تباطؤ منو 

االقتصاد الكويتي
توقع تقرير حديث أن يظل النمو االقتصادي 
في الكويت بطيئاً في السنوات القادمة؛ بسبب 
تأثير تخفيضات إن��ت��اج النفط والتوترات 

املستمرة بني احلكومة والبرملان الكويتي.
وقالت  كابيتال إيكونوميكس في تقرير ، إن 
توقعاتها بالنسبة لنمو الناجت احمللي اإلجمالي 

في الكويت جاء أقل بكثير للفترة املحُقبلة.
وأوض����ح ال��ت��ق��ري��ر أن أح���دث احل��س��اب��ات 
القومية أظهرت أن النمو االقتصادي في الكويت 
ارتفع من 1.7 باملائة )على أساس سنوي( في 
الربع األخير من العام املاضي إلى 2.6 باملائة 
)على أساس سنوي( في الربع األول من عام 
2019، محُشيرة إلى أن ذلك ثاني أسرع وتيرة 
منو منذ منتصف عام 2016، وفوق متوسط 

جلت منذ عام 2012. 0.5 باملائة فقط سحُ
وذك��ر أن االنهيار ال��ذي ح��دث في الربعني 
الثاني والثالث من العام اجلاري أظهر أن النمو 
ف��ي قطاع النفط ضعيف، لكن ه��ذا الضعف 
مت تعويضه بشكل بسيط نتيجة االنتعاش 

الطفيف في النشاط غير النفطي داخل الكويت.
وأشار التقرير إلى أنه من احملتمل أن التباطؤ 
بالقطاع النفطي في الربعني الثاني والثالث من 
العام اجلاري، سيكون كافياً للتسبب في تقلص 
االقتصاد الكويتي ككل هذا العام، إال أن التقرير 
توقع حتسن التغير السنوي في إنتاج النفط 
مع احتمال متديد صفقة إنتاج )أوبك+( ملا بعد 
تاريخ انتهاء الصاحية احلالي في مارس 
2020، وهو ما قد يحمل أخباراً سارة للناجت 

تمل. احمللي الكويتي على مستوى النمو احملحُ
كما أشار تقرير كابيتال إيكونوميكس إلى 
أن الكويت اقتربت من التوصل إلى اتفاق مع 
اململكة العربية السعودية؛ إلع��ادة اإلنتاج 
في املنطقة املقسومة )احملايدة( بني البلدين، 
موضحاً بأن سعة احلقل املحُشترك تبلغ 500 

ألف برميل يومياً من النفط اخلام.
وأضاف أن عودة إنتاج املنطقة املقسومة بني 
الكويت والسعودية من شأنه أن يرفع حصة 
الكويت بنسبة 10 باملائة، مبا يحُعادل زيادة 
بنحو 5.5 باملائة في الناجت احمللي اإلجمالي 
للباد، إال أن امتثال الكويت والسعودية 
ثل عائقاً أمام تسارع  التفاقية )أوب��ك+( قد متحُ

وتيرة النمو.


