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اخلميس ١١ أغسطس ٢٠٢٢ اقتصـاد

٣٣٫٨٨ دوالرًا فائضًا.. من كل برميل نفط يتم بيعه
علي إبراهيم

التحســن  أعاد  بعدمــا 
في أســعار النفط الكويت 
إلى عهــد الفوائض مجددا 
مدفوعــة بالتحســن فــي 
أســعار بيع النفط عامليا، 
أظهــرت احصائية أعدتها 
«األنباء» بنــاء على أرقام 
رسمية، أن متوسط سعر 
بيع برميل النفط الكويتي 
منذ بدء العام املالي احلالي 
(٢٠٢٣/٢٠٢٢) بلــغ نحــو 
١١٢٫٨٨ دوالرا لكل برميل.

ووفقا لبيانات برملانية 
يبلــغ ســعر التعــادل في 
مشــروع املوازنــة العامة 
للدولــة عــن العــام املالي 
احلالــي نحــو ٧٩ دوالرا 
للبرميــل، وهو مــا يعني 
أن متوسط ســعر برميل 
النفط منذ بداية العام البالغ 
١١٢٫٨٨ يزيد بنحو ٤٢٫٨٨٪ 
عن ســعر التعادل، وذلك 
مبــا قيمتــه ٣٣٫٨٨ دوالرا 
عن كل برميل، ما يعني أن 

أعلى مستوى سعر لبيع 
النفط منذ بدء العام املالي 

يليه شهر يونيو.
وتفصيليا، سجل شهر 

أدنى مستوى سعري خالل 
ذلك الشهر عند ١١٢٫١٩ في 
تاريخ ١٢ مايو، بينما سجل 
أعلى مستوى سعري عند 

وحــل يونيــو كثانــي 
شهر سجل أعلى متوسط 
سعر لبيع النفط الكويتي 
بـ١١٧٫١٤٣ دوالرا للبرميل، 
حيث سجل أدنى متوسط 
ســعر خالل الشهر بواقع 
١١٠٫٨١ دوالرات للبرميــل 
فــي ٢٣ يونيو، بينما جاء 
أعلــى ســعر في يــوم ١٠ 
يونيو بواقع ١٢٣٫٣٨ دوالرا 

للبرميل.
وحل شهر يوليو ثالثا 
مبتوســط ســعر برميــل 
نفط بلغت قيمته ١١٠٫٩٣٦ 
دوالرات للبرميــل، فيمــا 
ســجل أدنى معدل سعري 
خــالل هــذا الشــهر يــوم 
٢٥ يوليــو بواقــع ١٠٧٫٥٣ 
دوالرات للبرميــل، فيمــا 
سجل أعلى مستوى سعري 
يوم ٥ يوليو بواقع ١١٧٫١٦ 

دوالرا للبرميل.
وجاء شهر أبريل كرابع 
أعلى مستوى سعري منذ 
العــام مبتوســط  بدايــة 
سعر برميل بلغ ١٠٧٫٣٩٦ 

مايو املاضي أعلى متوسط 
ســعر نفط منذ بدء العام 
املالي احلالي بواقع ١١٧٫٤٥٦ 
دوالرا للبرميل حيث سجل 

١٢٤٫٣٦ دوالرا للبرميل يوم 
٣١ مايو وهو أعلى مستوى 
سجله سعر برميل النفط 
منذ بداية العام املالي أيضا.

دوالرات للبرميــل، فيمــا 
ســجل هــذا الشــهر أدنى 
مســتوى ســعري يوم ١١ 
أبريل بواقع ١٠٢٫٣١ دوالر 
للبرميل بنما سجل يوم ٢١ 
أبريل أعلى مستوى سعري 
خالل الشهر بقيمة ١١٠٫٩٢ 

دوالرات للبرميل.
أمــا شــهر أغســطس 
اجلاري فقد بلغ متوســط 
ســعر برميل النفط خالل 
أيام التداول منذ بدء الشهر 
حتى يوم ٨ أغسطس نحو 
١٠٥٫٤٢٧٥ دوالرات للبرميل 
وجاء أعلى ســعر في أول 
أغســطس بواقــع ١٠٨٫٧ 
دوالرات بينمــا ســجل ٨ 
دوالر   ١٠١٫٤٥ أغســطس 
للبرميــل فيمــا لــم تنته 
تداوالت الشهر حتى اآلن.

متوسطات أسعار النفط 

١٠٧٫٣٩٦ دوالرات - أبريل 
١١٧٫٤٥٦ دوالرا - مايو 

١١٧٫١٤٣ دوالرا - يونيو 
١١٠٫٩٣٦ دوالرات - يوليو

١١٢٫٨٨ دوالراً متوسط السعر منذ بداية العام املالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.. و٧٩ دوالراً لـ «التعادل» في املوازنة

الفوائض املالية في املوازنة 
العامة للدولة يضاف إليها 
٣٣٫٨٨ دوالرا عن كل برميل 
نفــط مت بيعه منــذ بداية 

العام املالي.
يأتــي ذلك فيما حتقق 
الكويــت فوائــد متزايدة 
في العوائــد النفطية إثر 
رفع انتاجها النفطي أكثر 
من مــرة وفقــا التفاقات 
مجموعة «أوپيك +» والتي 
وصلــن إلى رفــع حصة 
انتــاج الكويت إلى ٢٫٨١٨ 
مليون برميل يوميا وفقا 
آلخر اجتماعات «أوپيك».

 وتراوحت أسعار بيع 
النفط طــوال الـ١٣٢ يوما 
املاضيــة مــا بــني ١٠١٫٤٥ 
دوالر للبرميل وهو أدنى 
سعر سجل للنفط أمس، 
و١٢٤٫٣٦ دوالرا للبرميل 
وهو أعلى مستوى وصل 
إليــه في تاريــخ ٣١ مايو 
املاضــي، وجلهــة أعلــى 
متوسط سعر شهريا فقد 
ســجل شهر مايو املاضي 

القطاع املصرفي الكويتي.. يدخل مرحلة التعافي
محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد ان قطاع املصارف الكويتية يجتاز 
مرحلة التعافي، فبالرغم من االضطرابات السياسية 
والضغوط التضخمية، إال ان القطاع املالي الكويتي 
يشــهد حالة من النهوض، مع الثقــة بأن الظروف 

ستتحسن بعد السنوات الصعبة التي مر بها.
وقد أظهرت عملية استحواذ بيت التمويل الكويتي 
(بيتك) على ما يصل إلى ١٠٠٪ من البنك األهلي املتحد 
البحريني الذي مت اإلعالن عنه في نهاية يوليو، دالئل 
على أن الركود الناجم عن الوباء قد بدأ بالتالشــي، 

وأن البنوك تتطلع إلى النمو املستقبلي.
وبحسب «فيتش» فإن من شأن االستحواذ على 
«األهلــي املتحد» أن يجعل «بيتــك» ثاني أكبر بنك 
إسالمي على مستوى العالم من حيث األصول بعد 
بنك الراجحي السعودي، كما سيعزز بشكل ملحوظ 
حصة «بيتك» من األصول في الســوق احمللية في 

الكويت، والتي سترتفع من ٢٢٪ إلى ٢٨٪.
وارتفع صافي أربــاح البنوك للربع الثاني على 
التوالي في عام ٢٠٢٢ بنســبة منو بلغت ٣٫٤٪ على 
أساس ربع سنوي لتصل إلى أكثر من ١٫٧ مليار دوالر.

ويقول رئيس استراتيجية االستثمار والبحوث 
في شــركة كامكو لألبحاث جنيد أنصاري ان منو 
األرباح يعكــس زيادات في إجمالي إيرادات البنوك 
بنسبة ٢٫٧٪ خالل الربع إلى ٢٫٤ مليار دوالر، وكان 
منــو اإليرادات مدفوعا بارتفاع الفوائد والدخل من 

غير الفوائد.
وعلى صعيد املصروفات قال أنصاري ان جميع 
البنوك تقريبا ســجلت ارتفاعا في نفقات التشغيل 
خالل الربع، مع زيادات إجمالية قدرها ٢٥٫٢٪، ومع 
ذلك، فقد مت تعويض ذلك جزئيا من خالل أحد أكبر 

االنخفاضات الفصلية في املخصصات، اذ انخفضت 
محافظ خسائر القروض اإلجمالية بأكثر من النصف 

إلى ١٩٣٫٧ مليون دوالر خالل الربع الثاني.
وقالت املجلة ان وكاالت التصنيف متفائلة على 
نطاق واسع بشأن آفاق القطاع، حيث قالت وكالة موديز 
في توقعاتها (التي أعطت النظام املصرفي الكويتي 
نظرة مستقبلية مستقرة في أبريل من هذا العام) إن 
االقتصاد غير النفطي للبالد سيستمر في التعافي.
وتعتقد الوكالة أن جودة القروض احمللية ستظل 
سليمة، حيث تستأنف الشركات واملستهلكني أنشطتها 
العادية بعد الوباء، وفي حني أن االنكشــاف الكبير 
للبنوك الكويتية على قطاع العقارات يشكل مخاطر 
- ليس أقلها احتمال حدوث انخفاض من خانتني في 
أسعار العقارات في عام ٢٠٢٢ - اال أن املخصصات 
الوفيرة خلسائر القروض ورأس املال القوي يوفران 

درعا واقية.
وتقول موديز إن البنوك ستظل ممولة من الودائع، 
وفي الغالب من خالل الودائع منخفضة التكلفة، فقد 
شكلت ودائع العمالء أكثر من ثلثي جميع مطلوبات 

البنوك كما في ديسمبر ٢٠٢١.
وتضيف الوكالة ان القروض املتعثرة في البنوك 
الكويتية كانت منخفضة ١٫٦٪ في عام ٢٠٢١، مقارنة 
مع ٢٫٢٪ في عام ٢٠٢٠، وانتهت برامج تأجيل سداد 
القروض في البالد في عام ٢٠٢١، دون أي تأثير كبير 

على جودة القروض املصرفية.
ومع ذلك، هناك بعض مجاالت الضعف، ففي الربع 
األول من عام ٢٠٢٢، أظهرت جميع البنوك اخلليجية 
- باستثناء الكويتية - انخفاضا قويا في مستويات 
املخصصات مقارنة بالعام السابق، وبرزت الكويت 
معاكســة لهذا االجتاه، لكن أنصاري يقول: إن هذا 
ال ينبغــي أن يكون مصدر قلق ال داعي له، الحظنا 

أن جتنيب املخصصات فــي دول مجلس التعاون 
اخلليجي كان مجرد مسألة توقيت وكان إلى حد كبير 
معياريا في جميع أنحاء دول املنطقة، املخصصات 
ظلت احملجوزة من البنوك الكويتية ثابتة خالل الربع 
األول من عام ٢٠٢٢، لكنها انخفضت بشكل حاد في 

الربع الثاني من عام ٢٠٢٢.
وأظهر بنك الكويت الوطني، أكبر بنك في البالد 
من حيث األصــول أداء قويا في صافي الدخل هذا 
العام، حيث ارتفع بنســبة ٥٨٫٦٪ في صافي أرباحه 
لألشهر الثالثة حتى نهاية يونيو ليصل إلى ٣٩٥٫٣ 
مليون دوالر، مقارنة بالفترة نفسها من العام املاضي.

وهناك بعض املجاالت التي يظهر فيها املقرضون 
الكويتيون مقاييس أفضل من نظرائهم في دول مجلس 

التعاون اخلليجي، منها معاجلة القروض املعدومة.
ويقول أنصاري: متتلك البنوك الكويتية محفظة 
قروض أكثر نظافة في دفاترها، مع قروض متعثرة 
بنســبة ١٫٦٪ مقارنة مبتوسط دول مجلس التعاون 
اخلليجي البالغ ٤٪، وميكن أن يعزى ذلك إلى النهج 
احملافظ في اإلقراض من قبل البنوك في البالد، عالوة 
على ذلك، التزال قدرة اإلقراض للبنوك احمللية قوية 
مع ميزانية عمومية قوية، حيث بلغ إجمالي األصول 
٣٢٦٫٨ مليار دوالر في نهاية الربع األول من عام ٢٠٢٢. 
وقالت املجلة ان بنك الكويت املركزي يتمتع بسمعة 
طيبة في التطبيق الصارم ملعايير بازل ٣ لرأس املال 
مما ســاعد البنوك على بناء احتياطيات رأسمالية 
قوية، وبلغت نسبة األسهم العادية امللموسة للنظام 
املصرفي الكويتي حوالي ١٣٪ من األصول املرجحة 

باملخاطر في نهاية عام ٢٠٢١.
ووفقا ملوديز، تعززت مالءة البنوك الكويتية من 
خالل االحتياطيات اجليــدة، والتي بلغت ٢٧٠٪ من 

القروض املتعثرة كما في ديسمبر ٢٠٢١.

«ميد»: املخصصات الوفيرة خلسائر القروض ورأس املال القوي يوفران درعًا واقية للقطاع

إنتاج وتصدير الهيدروجني األخضر 
سيوفر ٢٠٠ مليار دوالر عوائد لدول اخلليج بحلول ٢٠٥٠

محمود عيسى

ذكرت مجموعة أوكسفورد 
بيزنس غروب أن دول اخلليج 
تتطلع الى احتجاز الكربون 
واستخدام الهيدروجني لدفع 
التحول الى الطاقة النظيفة، 
فيمــا تعمل شــركات النفط 
الوطنية اخلليجية على زيادة 
الكربــون وتعزيز  احتجــاز 
قدرتهــا علــى اســتخدامات 
الهيدروجني، مســتفيدة من 
الشــراكات مــع الشــركات 
األجنبيــة التــي ميكنهــا ان 
تخلق فرصا جتارية جديدة، 
وبالتالي فإن منطقة الشرق 
األوســط تستطيع التقاط ما 
يصل إلى ٥٠ مليون طن سنويا 
من الكربون بحلول عام ٢٠٣٠.

وأضافت املجموعة انه مع 
جني منتجي الهيدروكربونات 
عائدات مستدامة من ارتفاع 
العامليــة، تعمــل  األســعار 
الوطنيــة  النفــط  شــركات 
فــي اخلليــج على تســريع 
االستثمار في التقاط الكربون 
واســتخدامه وتخزينــه - 
 CCUS املعروف اصطالحا بـ
وفــي الهيدروجــني وغيرها 
من مصادر الطاقة اخلضراء 
جلعل أنشــطتها أقــل كثافة 

من تكنولوجيا التقاط الكربون 
وتخزينه والهيدروجني.

إن مزايا اإلنتاج املنخفض 
النفــط  التكلفــة لشــركات 
الوطنية اخلليجية واملوارد 
الهيدروكربونات  الهائلة من 
تعني أن تكنولوجيا التقاط 
وتخزين الكربــون ميكن أن 
تقلل مــن االنبعاثــات خالل 
العقود القادمة مع اســتمرار 
العالم في االعتماد على النفط 
والغاز وسط حتول الطاقة.

وقالت أوكسفورد بيزنس 
ان شــركات أرامكــو وأدنوك 
الوطنية  البتــرول  وشــركة 
الكويتية انتجــت ١٩٫٣٪ من 

كونها محركا مبكرا في إنتاج 
وتصدير الهيدروجني األخضر، 
مما قد يدر عليها عائدات تصل 
الى ٢٠٠ مليار دوالر بحلول 
عام ٢٠٥٠، وفقا لتقرير نشر 
العام املاضي من قبل شــركة 
االستشارات روالند اند بيرغر 
ودي لطاقــة الصحراء وهي 
شبكة متخصصة بني القطاعني 
العام واخلاص فــي التركيز 

على حتول الطاقة.
يســمح احتجاز الكربون 
وتخزينــه  واســتخدامه 
لشــركات الهيدروكربونــات 
بإزالة الكربــون من عمليات 
اإلنتاج، والتي ميكن تخزينها 
أو إعادة نشــرها في تقنيات 
معززة الســتخراج النفط أو 
حتويلها إلى سلع استهالكية 

أخرى.
كانت العديد من الشركات 
بطيئة في تبني تكنولوجيا 
التقــاط الكربــون وتخزينه 
نظرا الرتفاع تكاليفها األولية 
وعدم وجود سوق لتعويضات 
الكربون ومــع ذلك، فإن هذا 
القطاع يكتســب زخما حيث 
النهائيــة  تطلــب األســواق 
للمســتخدمني، الســيما فــي 
أوروبــا، مصادر طاقة أنظف 

وأسواق تداول الكربون.

النفط العاملــي واحتفظت بـ 
٢٨٫٧٪ من احتياطيات النفط 
العامليــة املؤكــدة فــي عــام 
٢٠٢١، بينمــا أنتجت شــركة 
قطر للطاقــة ٤٫٤٪ من الغاز 
العاملــي واحتفظــت بـ ١٣٫١٪ 
من احتياطيات الغاز العاملية 

املؤكدة.
وعــالوة علــى ذلــك، مع 
وجود أرخص طاقة شمسية 
في العالــم، ووفرة من طاقة 
الرياح واألراضي الشاســعة 
التــي ميكــن بناء مشــاريع 
توليد الطاقة اخلضراء عليها، 
ميكن لشركات النفط الوطنية 
اخلليجيــة أن تتمتع مبيزة 

«أوكسفورد بيزنس»: شركات النفط الوطنية اخلليجية تسعى إلى تطوير استخدامات الهيدروجني وتقليل انبعاثات الكربون

للكربون واكثر دعما للتحول 
للطاقة النظيفة.

وتســعى شــركات النفط 
الوطنيــة في العديد من دول 
اخلليج لتطوير استخدامات 
الهيدروجني كما هو احلال في 
الســعودية واإلمارات وقطر 
وتقليل انبعاثات الكربون من 
خالل العديد مــن االتفاقيات 

شركات أجنبية.
وهذه الصفقات هي األحدث 
مــن بني العديد من الصفقات 
األخرى في األشهر األخيرة من 
قبل شركات النفط الوطنية 
اخلليجيــة، والتــي ميكن أن 
تضعها كقادة عامليني في كل 

«إرنست ويونغ»: ٤٢٫٦ مليار دوالر صفقات 
االندماج واالستحواذ بالشرق األوسط

كشــف تقرير صادر عن إرنست ويونغ 
(EY) حول صفقات االندماج واالستحواذ في 
منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا، عن 
تسجيل ٣٥٩ صفقة في النصف األول ٢٠٢٢، 
وذلك بقيمة بلغت ٤٢٫٦ مليار دوالر، حيث 
ارتفــع عدد صفقات االندماج واالســتحواذ 
١٢٪ على أساس سنوي، على خلفية النمو 
االقتصادي املســتمر بعد انحســار جائحة 

كورونا، وارتفاع النفط.
وأشار التقرير إلى أن دول اخلليج واصلت 
تنويع اقتصاداتهــا بعيدا عن أعمال النفط 
والغاز، في ظل التقلبات في أســعار السلع 
األساسية والضغوط التضخمية. ونتيجة 
لذلك، استمرت قطاعات مثل النقل واملنتجات 
االستهالكية واالتصاالت والعقارات والطاقة 
واملرافق في االســتحواذ على نصيب األسد 

من االستثمارات.
وقــد تصدرت اإلمــارات قائمــة البلدان 

اخلمسة األكثر جذبا للصفقات باملنطقة، حيث 
شهدت تسجيل ١٠٥ صفقات بقيمة إجمالية 
بلغت ١٤٫٢ مليــار دوالر، تلتها مصر بـ ٦٥ 
صفقة بقيمة ٣٫٢ مليارات دوالر، والسعودية 
بـ ٣٩ صفقة بقيمة ٢٫٨ مليار دوالر، واملغرب 
بـ ١٨ صفقة بقيمة ١٫٨ مليار دوالر، وسلطنة 
عمــان بـ ١٠ صفقات بقيمــة إجمالية بلغت 

٠٫٧ مليار دوالر.
كما أظهر التقرير أيضا أن صفقات االندماج 
واالستحواذ احمللية املعلنة شكلت ٤٨٪ من 
إجمالي عدد الصفقات، بينما شكلت قيمتها 
٣٣٪ من القيمة اإلجمالية للصفقات املعلنة 
في املنطقة في النصف األول من عام ٢٠٢٢. 
وعلى الرغم من أن تقلب أســعار النفط 
وعدم التيقن االقتصادي واالضطرابات في 
األسواق العاملية أثرت بشكل هامشي، إال أن 
نشاط الصفقات كان مدفوعا بشكل كبير بأداء 
األسهم اخلاصة أو صناديق الثروة السيادية.

خالل النصف األول من العام احلالي.. ومتت عبر ٣٥٩ صفقة


