
10
االريعاء ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ اقتصـاد

٣ مليارات دينار قفزة في القيمة السوقية ألسهم البنوك
احمللل املالي

على الرغم من االنخفاض 
األخير في مؤشــرات بورصة 
الكويت وأســعار األســهم، ال 
يــزال قطاع البنــوك املدرجة 
في بورصة الكويت متماسكا 
نســبيا، حيث ربحت قيمتها 
الرأســمالية الســوقية خالل 
النصف األول من ٢٠٢٢ نحو 
٣ مليــارات دينــار، لتســجل 
٢٦٫٥٤ مليــار دينــار فــي ٣٠ 
يونيو ٢٠٢٢، بارتفاع نسبته 
١١٪. وعند إضافــة توزيعات 
األرباح النقدية عن عام ٢٠٢١ 
والتي بلغت ٥٢٥ مليون دينار 
ترتفع نســبة النمو الى ١٥٪ 
(أي ما يعــرف بالعائد الكلي 
الذي يتضمن توزيعات األرباح 
النقديــة والتغير فــي القيمة 

الرأسمالية السوقية).
وعلــى صعيــد الســيولة 
املتدفقــة إلــى أســهم البنوك 
الكويتية خالل أول ٦ أشهر من 
عام ٢٠٢٢، فقد كانت التدفقات 
قوية عند ٣٫٥ مليارات دينار، 
أي ما يعادل ٤٢٪ من السيولة 
اإلجمالية في بورصة الكويت 
والتي بلغت ٨٫٤ مليارات دينار، 
ومبعدل يومي للقيمة املتداولة 
على أســهم قطاع البنوك بلغ 

دينار ومنو على أساس سنوي 
نسبته ٤٫٥٪. أما بنك بوبيان 
ثالث أكبر بنك من حيث حجم 
األصول فارتفعت موجوداته 
على أساس سنوي بنسبة ١٠٪ 
لتســجل ٧٫٥ مليارات دينار، 
بينما كان االرتفاع األكبر في 

معــدالت النمــو في ســوق 
االئتمــان احمللي وتبني ذلك 
فــي النمــو القــوي حملفظة 
القــروض ومديني التمويل 
للبنوك الكويتية (اإلسالمية 
والتقليدية)، والذي ســجل 
١٠٫٥٪ في الربع األول ٢٠٢٢ 

على أساس سنوي لتسجل 
٢٠ مليــار دينــار كما في ٣١ 
مارس ٢٠٢٢، أما بيت التمويل 
الكويتــي (بيتك) فقد بلغت 
حصته السوقية من محفظة 
القروض ١٩٫٥٪ أي ما يعادل 
محفظة مديني متويل قيمتها 
١١٫٨٥ مليــار دينار ومبعدل 

منو نسبته ٩٪.
أما بنك بوبيان فجاء في 
الثالثة وبحصة من  املرتبة 
محفظــة القــروض للقطاع 
نســبتها ٩٫٣٪ أي ما يعادل 
محفظة مديني متويل قيمتها 
٥٫٦٧ مليــارات دينار، بينما 
بلغت حصة بنك اخلليج من 
سوق االئتمان ٧٫٥٪ وترتفع 
النسبة الى ١٣٫٥٪ مع إضافة 
حصة البنك االهلي الكويتي 

في حال دمج املصرفني.
قاعدة متويل قوية

القاعــدة  ومــن ناحيــة 
التمويلية للبنوك الكويتية 
والتي تتمثل بشكل أساسي 
بودائــع العمــالء وبعد منو 
قوي في عام ٢٠٢٠ نســبته 
١٢٪ نتيجة جائحة كورونا 
وارتفــاع مدخــرات العمالء 
وانخفاض االنفاق االستهالكي 
خاصة على السفر والترفيه 

حجم األصول من حصة بنك 
الكويت الدولــي KIB والبنك 
األهلي الكويتي بنســبة ٢١٪ 

لكل منهما.
نشاط قوي لالئتمان

وأيضا كان واضحا تسارع 

وعلى أساس سنوي الى ٦٠٫٨ 
مليار دينار بعد منو ٨٫٥٪ في 

عام ٢٠٢١ و٧٫٤٪ في ٢٠٢٠.
وجاء بنك الكويت الوطني 
في الصدارة من حيث محفظة 
القــروض بحصة ســوقية 
بلغت ٣٣٪ ونسبة منو ١٢٫٣٪ 

وغيرها من االنشــطة التي 
أغلقــت في تلــك الفترة، قد 
تباطــأ النمــو بعدهــا الــى 
٥٪ فــي عــام ٢٠٢١ بســبب 
الفتح التدريجي لالنشــطة 
االقتصادية وزيادة االنفاق 
االســتهالكي ليعود ويرتفع 
الــى ٦٫٧٪ في الربــع االول 
من عام ٢٠٢٢ وعلى أســاس 
سنوي لتسجل ودائع العمالء 
لــدى البنوك الكويتية نحو 
٦٢٫٣٣ مليــار دينــار حيث 
بلغت حصــة الوطني منها 
٢٩٫٤٪ اي ما يعادل ١٨٫٣ مليار 

دينار.
وبنســبة منو ٧٫٤٪ عن 
الربــع األول مــن ٢٠٢١، أما 
«بيتــك» فبلغــت حصتــه 
السوقية من ودائع العمالء 
٢٥٫٣٪ ما يعادل ١٥٫٨ مليار 
دينــار، ومن ناحيــة اخرى 
بلغــت حصة بنــك بوبيان 
٨٫٨٪ وبودائــع قيمتها ٥٫٥ 
مليارات دينار. اما حسابات 
النقــد والودائع بإشــعارات 
قصيرة االجل وسندات بنك 
الكويت املركزي، فقد بلغت 
للبنوك الكويتية نحو ٢٤٫٧ 
مليــار دينار وهي تدل على 
السيولة املرتفعة لدى القطاع 

وقدرته على التمويل.

خالل النصف األول من ٢٠٢٢.. محققة ارتفاعاً بنسبة ١١٪ لتبلغ قيمتها الرأسمالية ٢٦٫٥ مليار دينار

٣٠ مليــون دينار فــي أول ٦ 
أشهر من ٢٠٢٢. كان سهم بيت 
التمويل الكويتي (بيتك) األعلى 
سيولة بني البنوك بنحو ١٫١٨ 
مليار دينار، وبحصة ٣٤٪ من 
الســيولة على اسهم القطاع، 
تبعــه البنك «األهلي املتحد- 
البحرين» بحصــة ٢١٫٥٪ أي 
قيمة متداولــة ٧٥٢٫٣ مليون 
دينار، وشكال معا ٥٥٫٥٪ من 
تداوالت القطاع، بينما جاء بنك 
الكويت الوطني ثالثا بحصة 

٢٠٫٧٪ من سيولة القطاع.
نتائج مالية قوية

وعلــى صعيد األداء املالي 
ألســهم البنوك خــالل الربع 
األول مــن العــام احلالي، فقد 
أظهرت البيانات املالية للبنوك 
منوا قويا في أصول معظمها، 
حيث ارتفعت األصول املجمعة 
للبنوك في الربع األول وعلى 
أساس سنوي بنســبة ٨٫٢٪ 

لتسجل ٩٩٫٣ مليار دينار.
وكانت حصة بنك الكويت 
الوطني منها ٣٤٪، مبوجودات 
بلغت قيمتها ٣٣٫٧ مليار دينار 
وبنسبة منو على أساس سنوي 
٨٫٧٪، وحــل بيــت التمويــل 
الكويتي (بيتك) ثانيا بحصة 
٢٢٪ وأصول قيمتها ٢٢٫٢ مليار 

٤٢٩ مليار دوالر مشاريع 
نقل وبناء خليجية قيد الطرح 

والتصميم والدراسة
محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد ان اسواق املشاريع في دول مجلس 
التعاون اخلليجي حافلة بالفرص اجلديدة ولديها الكثير 
مما تســتطيع توفيره، حيث هناك مشاريع بناء ونقل 
بقيمة ٧٧ مليار دوالر في مرحلة طرح املناقصة باالضافة 
الى مشــاريع بقيمة ٣٥٢ مليار دوالر أخرى في مراحل 
التصميم والدراســة، بإجمالي ٤٢٩ مليار دوالر، وذلك 
وفقــا لألرقام الصادرة عن مجلة ميد بروجكتس التي 
تتتبع نشاطات املشــاريع اإلقليمية. لكن املجلة قالت 
في حتليل بقلم محرر قطاع االنشاءات كولني فورمانو 
انه ميكــن أن تكــون املدفوعات املســتحقة للمقاولني 
الذين ينفذون هذه املشاريع بطيئة بالنسبة للمشاريع 
احلكومية، باإلضافة الى سوابق معروفة بإمكانية إلغاء 

املشاريع الكبرى.
وخالفا ملا كان عليه الوضع في الســنوات السابقة، 
عندما تولت العقارات مركز القيادة في تطوير مشاريع 
البناء الكبرى التي تضمنت مراكز التســوق واألبراج 
الشاهقة، فإن املشــاريع الكبرى املتوقع أن تنتقل إلى 
مرحلة التنفيذ واإلنشاء خالل العامني املقبلني ستتركز 
فــي الغالب علــى قطاع البنية التحتية. ويشــمل ذلك 
مشاريع مثل السكك احلديدية والطرق السريعة واجلسور 

واملطارات وأنظمة الصرف الصحي.
واشــارت املجلــة الــى ان اصحــاب هذه املشــاريع 
واملســؤولني عن تطويرها عــادة ما يكونون مدعومني 
مــن احلكومة، مما مينح املقاولني مســتوى من الراحة 
عندما يتعلق األمر بتأمني املدفوعات، نظرا ألنه من غير 
املرجح أن تتوقف هذه اجلهات عن نشاطاتها بالطريقة 
التي ميكن ألصحاب املشــروعات العقارية في القطاع 

اخلاص القيام بها.

 قطاع الضيافة اخلليجي سيحتاج إلى ٩٠ ألف موظف بحلول ٢٠٢٦
محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن نقص 
العاملــة ميكــن أن  القــوى 
يعيق منو الســياحة في دول 
مجلــس التعــاون اخلليجي، 
حيث نقلت املجلة عن وقائع 
ندوة نظمها بنك املشــرق في 
دولة اإلمــارات ان احلكومات 
اخلليجية مدعوة لالستثمار 
بقوة في تطوير املواهب احمللية 
ونشر استراتيجيات مبتكرة 
خللق قطاعات سياحية قادرة 
على املنافسة. وأوردت املجلة 
االستنتاجات الرئيسية للندوة 
التي اجمع املشاركون فيها على 
أن قطاع السياحة اخلليجية قد 
يواجه نقصا في املهنيني املهرة، 
علما أن الفنادق واملنتجعات 
هي صاحبة أكثر املشاريع التي 
يجري تنفيذها بصورة نشطة 
في صناعة السياحة في دول 
مجلــس التعــاون اخلليجي، 
وفقــا ملجلة ميــد بروجكتس 
التي تتتبع نشــاط املشاريع 

اإلقليمية.
وأشــارت النــدوة إلى أن 
قطــاع الضيافــة اخلليجيــة 
سيكون بحاجة إلى حوالي ٩٠ 
ألفا من املهنيني املهرة بحلول 
عام ٢٠٢٦، منهم حوالي ٨٦ ألفا 
في اإلمــارات العربية املتحدة 

العقاريــة فــي بنك املشــرق 
سيريل لينكولن املشارك في 
الندوة ان من شأن النقص في 
هذا اجلانب أن يؤثر على مكانة 
دول مجلس التعاون اخلليجي 

كمركز سياحي عاملي.
واعتبرت املجلة ان تعليقات 
لينكولن شديدة األهمية نظرا 
للكم الهائل من االســتثمارات 

تطوير مشــروعات كبرى في 
السعودية واإلمارات.

وقــال إن ثمة أكثر من ١١٥ 
مليــار دوالر مــن املشــاريع 
السياحية في مراحل مختلفة 
قبــل التنفيــذ، ما يــدل على 
االرتفاع املتوقع في الطلب على 
العمالة املاهرة، وان التحدي 
املاثل ال يكمن في غياب الفرص، 

اجلديدة في هذا القطاع، حيث 
انــه في دول املجلس وحدها، 
هناك ما تزيد قيمته على ١٤٣ 
مليار دوالر من مشاريع الترفيه 
والضيافة في مراحل التخطيط 
أو اإلنشاء، وفقا لبيانات ميد 
بروجكتس، منها مشروعات 
بحوالي ٢٨ مليــار دوالر قيد 
اإلنشــاء بالفعل، مبا في ذلك 

في ظل التخطيط لتنفيذ ١٤٣ مليار دوالر مشاريع بقطاعي الترفيه والضيافة في دول «التعاون»

واململكة العربية السعودية، مع 
توقعات بازدياد العدد مع األخذ 
في االعتبار املشاريع الكبيرة 
اجلــاري تنفيذهــا، وفقــا ملا 
نقلته املجلة عن شركة شركة 
كولييرز للخدمات العقارية.

الرئيــس  ويقــول نائــب 
التنفيــذي والرئيــس العاملي 
واالستشــارات  للتمويــل 

«بيتك» استحوذ على ٣٤٪ من السيولة املتدفقة ألسهم البنوك.. يليه «املتحد - البحرين» بـ ٢١٫٥٪القطاع املصرفي استحوذ على ٤٢٪ من سيولة «البورصة» بالنصف األول بـ ٣٫٥ مليارات دينار

االقتصاد الكويتي على مسار التعافي القوي بعد «كورونا»
احملرر االقتصادي

تزداد التوقعــات باقتراب دخول االقتصاد العاملي في 
مرحلة من الركود في ظل رفع أســعار الفائدة، في املقابل 
يشــهد االقتصاد الكويتي حتســنا من تداعيــات جائحة 
كورونا وأداء جيدا على مستوى أغلب قطاعاته، مستفيدا 
من ارتفاعات النفط التي وصلت إلى مستويات قياسية.

وقد انعكس ذلك التحســن علــى توقعات أبحاث بنك 
الكويت الوطني بشأن أوضاع املالية العامة، حيث توقع 
البنك تســجيل احلكومة أول فائض مالي منذ عام ٢٠١٤، 
قد يصل إلى ٨٫٨٪ من الناجت احمللي اإلجمالي، والبدء في 
إعادة رســملة صندوق االحتياطــي العام. كما رفع البنك 
توقعاته اخلاصة مبعدل النمو االقتصادي إلى ٨٫٥٪ لنمو 

الناجت احمللي اإلجمالي خالل العام احلالي.
زخم اإلنفاق االستهالكي واالستثماري

وقد حتسن االستهالك اخلاص وساهم في تعزيز انتعاش 
القطاع غير النفطي، حيث قفز اإلنفاق االســتهالكي ٣٢٪ 
خــالل الربع األول من العام احلالــي مقارنة بالربع األول 
من العام املاضي، رغم ارتفاع األسعار وتسجيل معدالت 
التضخم مســتويات قياســية، إلى جانــب تزايد تكاليف 
االقتراض، حيث رفع بنك الكويت املركزي ســعر اخلصم 
مرتني منذ بداية العام بربع نقطة مئوية ٠٫٢٥٪ في كل مرة. 
وعلى صعيــد اإلنفاق االســتثماري للقطاع اخلاص، 
فقد عــاد الزخم بعد جائحة كورونا التي حدت كثيرا من 
التوسعات، وظهر ذلك بوضوح في تسارع وتيرة ائتمان 
قطاع األعمال الذي قفز بنســبة ٤٫٥٪ في الربع األول من 
العام احلالي مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي، بدعم 

من تعافي البيئة التشغيلية وأوضاع املالية العامة ورفع 
القيود املتعلقة بتفشي «كوفيد».

ويبقى اإلنفاق االســتثماري احلكومــي نقطة ضعف 
واضحة، حيث مت إسناد مشاريع بقيمة ١١٠ ماليني دينار 
فقــط فــي الربع األول مــن العام احلالــي، بتراجع بلغت 
نســبته ٨١٪ عن الفترة نفســها من العام املاضي بحسب 
بيانات مجلة ميــد، وذلك بالتزامن مع إنفاق نحو نصف 
مخصصات االستثمار احلكومية خالل ١١ شهرا من السنة 
املالية املاضية حتى نهاية فبراير املاضي، بحسب بيانات 

تقرير وزارة املالية الشهري.
تعاٍف عقاري

وارتفعت قيمة مبيعات العقارين االستثماري والتجاري 
في الربع األول بنسبة ٧٩٪ و١٢٨٪ مقارنة بالفترة نفسها من 
العام املاضي على التوالي، ما دعم نشاط مبيعات القطاع 
العقاري اإلجمالية، ويعكس نشــاط القطاع االستثماري 
النظرة التفاؤلية بزيادة طلب الوافدين وهو الطلب املرتبط 
بشــكل وثيق بالتعافي االقتصادي، بعدما غادر عشــرات 

اآلالف منهم البالد خالل جائحة كورونا.
كما يعكس زخم العقارات التجارية واإلقبال عليها عودة 
النشــاط التجاري املكتبي، وعلى مستوى املتاجر أيضا، 
ما يؤكد حالة التعافي التي تعيشها أغلب القطاعات وفي 

مقدمتها قطاعا التجزئة والضيافة.
البورصة بخير

وطاملــا كانت البورصة مــرآة االقتصاد ومبقارنة أداء 
البورصة الكويتية بباقي األســواق العاملية وفي املنطقة 
خالل املائة يوم األولى من األزمة األوكرانية- الروســية، 

فقد ارتفع املؤشر الرئيسي لبورصة الكويت بنسبة ٤٫٣٪ 
ليحتل املرتبة الثالثة بني األسواق اخلليجية التي تصدرها 
السعودية، ثم سوق أبوظبي، وتفوقت في األداء على باقي 
أسواق اخلليج في دبي وقطر والبحرين وسلطنة عمان.

ويتزامــن ذلك مع ما تشــهده األســواق األميركية من 
خسائر متواصلة منذ مطلع العام ٢٠٢٢، بتراجعات وصلت 

إلى ٢٠٪ في النصف األول من هذه السنة.
حتفظ مستقبلي

ورغم التحسن الواضح في أغلب املؤشرات االقتصادية، 
لكنها إيجابية في األجل القصير، بينما تستمر التحفظات 
املتعلقة بالرؤية املستقبلية لالقتصاد واعتماده على النفط 
وغياب التنويع واحلاجة إلــى إصالحات هيكلية تتعلق 
بتغيير معادلة الوضع املالي للدولة وزيادة اإليرادات غير 

النفطية وخفض وتيرة زيادة التكاليف اجلارية.
وقــد حذرت وكالة «موديــز» للتصنيف االئتماني في 
تقريرها الصادر مؤخرا بشــأن آفاق التنويع االقتصادي 
احملدودة نسبيا بســبب التنافسية االقتصادية األضعف 
للكويت مقارنة بنظيراتها من دول اخلليج، حيث أرجعت 
الوكالة عدم القدرة على تنفيذ اإلصالحات املالية واالقتصادية 
وعدم إحراز تقدم في التنويع التجاذبات السياســية بني 

احلكومة ومجلس األمة.
كما أشارت الوكالة إلى بعض اجلوانب السلبية املتعلقة 
بالنظــرة املســتقبلية لالقتصاد وفــي مقدمتها التعرض 
الشــديد ملخاطر ســرعة التحول العاملي بعيدا عن النفط 
ومــا يتبعه مــن انخفاض في الطلب العاملــي على النفط 
وتراجع أسعاره، وكذلك عدم قيام احلكومة باإلصالحات 

املالية واالقتصادية لتعزيز مرونة الدولة.

بدعم من ارتفاع أسعار النفط وزخم أغلب األنشطة التشغيلية بعد اجلائحة

بل في نقص القــوى العاملة 
واملهارات الفنية، حيث تسبب 
وباء كورونا في خلق البطالة 
في قطاع الســفر والســياحة 
ليس فقط في املنطقة، ولكن 
علــى مســتوى العالــم. ومع 
تعافي الصناعة، هناك مؤشرات 
واضحة على الطلب، ولكن قد 
ال يختار جميع العمال العودة 

إلى أعمالهم.
وقال لينكولن إن غالبية 
مشاريع الترفيه والضيافة 
املخطط لها واجلاري تنفيذها 
في دول املجلس تتركز على 
الفنادق واملنتجعات، حيث 
تبلغ قيمتها ١٣ مليار دوالر، 
تستحوذ السعودية على أكثر 
من ٤٥٪ منها ضمن جهودها 
الراميــة لترســيخ مكانتها 

كوجهة سياحية رئيسية.
ويقول لينكولن إن سوق 
املشاريع انعكاس ملدى أهمية 
قطــاع الســياحة بالنســبة 
اخلليجيــة،  للحكومــات 
حيــث يعتبر مســاهما في 
الدخــل القومــي، فضال عن 
كونه وسيلة لبناء العالمة 
التجارية للبلد، ولكن حتى 
مــع عــودة االســتقرار إلى 
الصناعة، فإنه يتعني القيام 
باملزيد لتعزيز كفاءة التعافي 

في هذا القطاع املهم.


