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االربعاء ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

صافي ربحية البنوك حتلِّق ألعلى مستوى تاريخي.. عند ٣٩٫٢٪

أحمد مغربي

سجلت مؤشرات السالمة 
املاليــة للبنــوك احملليــة 
بنهايــة النصــف األول من 
٢٠٢٢، حتســنا كبيرا على 
كافة االصعدة، حيث متتلك 
البنوك الكويتية أعلى نسبة 
ملعيــار كفايــة رأس املــال 
وتغطيــة للقــروض غيــر 
املنتظمة وجــودة األصول 
والربحيــة والتــي تؤهلها 
لتجاوز أي أزمات او تداعيات 
التدابيــر  ســلبية بفضــل 
واإلجــراءات االحترازيــة 
والنهــج االســتباقي لبنك 
الكويت املركزي على مدار 
السنوات املاضية وخصوصا 
خالل أزمة جائحة كورونا.
التي  وتؤكد املؤشــرات 
نشرها بنك الكويت املركزي، 
القطــاع  ســالمة أوضــاع 
املصرفي احمللي في الفترة 
التي غطاها التقرير، سواء 
من ناحية منــو أعماله، أو 
انحســار املخاطــر عليها، 
وتســتفيد البنوك احمللية 
من الرفع املطرد ملستويات 
الفائدة والتي بلغت ٥ مرات 
خالل عام ٢٠٢٢، وفيما يلي 
نستعرض أبرز ١٠ مؤشرات 
املاليــة متتلكها  للســالمة 

البنوك الكويتية:
١ـ  بلغ معيار كفاية رأس املال 
للقطــاع املصرفي الكويتي 
حسب معيار بازل ٣ بنهاية 
النصــف األول مــن ٢٠٢٢

مــا نســبته ١٨٫٤٪، مقارنة 
بـ١٨٫٦٪ خالل الربع االول من 
٢٠٢٢، في حني بلغت نسبة 
الشريحة األولى لرأس املال 

إلى قاعدة األصول ٨٨٫١٪.

٣٠٢٫٥٪ مقارنــة بـ٣٠٠٫٨٪ 
خالل الربع االول من ٢٠٢٢.
٥ ـ ارتفعت نسبة السيولة 
الرقابيــة للقطاع املصرفي 
الكويتــي الــى ٢٥٪ بنهاية 
النصــف األول مــن العــام 
احلالي، وهي التزال مرتفعة 
مقارنة بنسبة الـ١٨٪ احلد 
األدنى املطلــوب من البنك 

املركزي.
٦ ـ اليزال القطاع املصرفي 
يحافظ على صافي هامش 
فائدة (نسبة صافي اإليرادات 
مــن الفوائد الى متوســط 
املــدرة للفوائد)  األصــول 
مقبول عند مستوى ٢٫٤٪، 
وهي نسبة ثابتة منذ الربع 

الثالث من العام املاضي.
٧ـ  يبقى صافي هامش الربحية 
التقليدي  للبنــوك بشــقيها 
واإلســالمي (نســبة صافي 
الربح إلى صافــي اإليرادات 
من الفوائد واإليرادات من غير 

٢ ـ هناك حتسن في جودة 
األصول واحملفظة االئتمانية 
للقطاع، حيث بلغت نسبة 
القــروض غيــر املنتظمــة 
الى إجمالي القروض ١٫٥٪ 
مقارنة بـ١٫٤٪ نهاية الربع 

االول.
٣ ـ تعتبــر نســبة صافــي 
القروض غير املنتظمة الى 
صافي القروض (مخصوما 
منهما املخصصات احملددة)، 
في افضل مســتوياتها عند 
١٪ في نهاية النصف األول.

٤ ـ بعــد ان كانــت تغطية 
القروض غير املنتظمة في 
أدنى مستوياتها فقد حدث 
حتسن ملحوظ ومستمر في 
نسبة تغطية القروض غير 
املنتظمة للقطاع املصرفي 
بدفع من السياسة الرقابية 
املتحفظــة ل بنــك الكويــت 
املركــزي، حيــث ارتفعــت 
تدريجيا هذه النســبة إلى 

الفوائد) يسجل أعلى مستوى 
تاريخــي على االطــالق عند 
٣٩٫٢٪، وقد حقق قفزة بأكثر 
مــن ١٠٢٪ مقارنة مبســتواه 
البالغ ١٩٫٤٪ خالل الربع الرابع 

من ٢٠٢٠.
٨ـ  يتوجه القطاع الى التركيز 
علــى نشــاطه األساســي 
االقــراض والعمليــات  أي 
التشــغيلية،  املصرفيــة 
حيث ارتفعت نسبة الدخل 
األساسي (صافي اإليرادات 
من الفوائد+ صافي اإليرادات 
من الرســوم) الــى الدخل 
التشغيلي (صافي اإليرادات 
من الفوائد + اإليرادات من 
غير الفوائد) تدريجيا إلى 
٨١٫٤٪ بنهاية النصف األول.

٩ـ  يحافظ القطاع املصرفي 
على مســتويات جيدة من 
العائد على متوسط حقوق 
امللكية ROAE، حيث ارتفعت 
لتبلغ ١٠٫٤٪ مقارنة بـ٩٫٩٪ 

خالل الربع االول.
١٠ ـ أما نســبة املصروفات 
التشغيلية (املصروفات من 
الفوائــد + املصروفات من 
غير الفوائــد) إلى إجمالي 
اإليــرادات (اإليــرادات من 
الفوائــد + اإليــرادات مــن 
غير الفوائد) التزال مرتفعة 

نسبيا عند ٥٦٫٧٪.
وحققت ١٠ بنوك محلية 
إجمالــي أرباح في النصف 
األول من ٢٠٢٢، نحو ٥٦٤٫٢

مليــون دينــار بنمو ٤٦٪، 
لتســتطيع بذلــك جتــاوز 
أرباحهــا املسجــــــلة قبل 
تفشــي جائحــة كورونــا، 
والتي بلغت خالل النصف 
األول من ٢٠١٩ مستوى ٤٩٤

مليون دينار.

بنهاية النصف األول من ٢٠٢٢ وفق مؤشرات السالمة املالية التي يصدرها بنك الكويت املركزي

١٫٥ ٪ قروضًا متعثرة والتغطية ٣٠٢٫٥٪.. و١١٫٦٪ حقوق مساهمي البنوك إلى إجمالي أصولها
١٨٫٤ ٪ كفاية رأس املال و٨٨٫١٪ نسبة الشريحة األولى و٢٥٪ السيولة الرقابية لدى البنوك

١٤٫٤ مليارًا 
احتياطيات رسمية 

لفتت احصائيــة بنك الكويت املركزي الى تراجع 
االصول االحتياطية الرسمية للكويت الى ١٤٫٣٩ مليار 
دينــار بنهاية يونيو ٢٠٢٢، مقارنة بأصول بلغت ١٥

مليار دينار خالل مايو ٢٠٢٢، واالصول االحتياطية 
الرســمية هي عبارة عن الذهب النقــدي بقيمة ٣١٫٧

مليون دينار، واالحتياطي لدى صندوق النقد بقيمة 
٢٣٤٫٤ مليون دينار وحقوق السحب اخلاصة بقيمة 
١٫٣٣ مليار دينار، وما قيمته ١٢٫٧ مليار دينار عمالت 
اجنبية وودائع في اخلارج ونحو ٤٧٫٤ مليون دينار 

أوراق مالية في اخلارج.

٧٠٪ من اإلنفاق التنموي يتركز في ٥ جهات 
مبشاريع قيمتها ٨٨٦٫٥ مليون دينار

علي إبراهيم 

كشــفت بيانات رســمية 
اطلعــت عليهــا «األنباء» أن 
٧٠٪ مــن االنفــاق التنمــوي 
بالكويــت خالل العــام املالي 
احلالي (٢٠٢٣/٢٠٢٢) يتركز 
في ٥ جهات حكومية مبا قيمته 
٨٨٦٫٥٩ مليون دينار مقارنة بـ 
١٫٢٧ مليار دينار قدرت لالنفاق 
التنمــوي فــي كل اجلهــات. 
وتفصيليا، أظهرت البيانات 
أن قائمة أعلى ٥ جهات انفاقا 
علــى املشــروعات التنموية 
في الكويــت تتضمن كال من 
وزراتي األشــغال والصحة، 
ومؤسستي البترول الكويتية 
والرعاية السكنية، باإلضافة 
إلى جامعة الكويت، فيما جاء 

ترتيبها بالقائمة كالتالي:
١- وزارة األشغال: تصدرت 
قائمــة أعلى اجلهــات انفاقا 
التنموية،  على املشــروعات 
إذ جاءت علــى رأس القائمة 
بسيطرتها على نحو ٣٤٫٥٪ 
من االنفاق مبا يعادل ٤٣٩٫٧٥

مليون دينار.
٢- املؤسسة العامة للرعاية 
الســكنية: حلــت ثانيا على 
قائمة أعلى اجلهات انفاقا على 
التنمية، إذ اســتحوذت على 
نحو ٢٠٫٥٪ من إجمالي االنفاق 
مبا يعادل ٢٦٠٫٤ مليون دينار.
٣- وزارة الصحة: جاءت في 
املرتبة الثالثة باســتحواذها 
علــى نحــو ١٦٢٫٢٢ مليــون 
دينار من حجم االنفاق على 
التنموية خالل  املشــروعات 
العام احلالي، إذ شكلت نسبة 
استثماراتها التنموية نحو ١٣٪ 
من إجمالي االنفاق التنموي 

في الكويت خالل العام.
٤- مؤسسة البترول الكويتية 
وشــركاتها التابعة: ســجلت 
رابع أعلى مســتوى لإلنفاق 
التنموي في البالد مبا قيمته 
١٣٩ مليون دينار، تشكل في 
مجملها نحو ١١٪ من إجمالي 

املالي اجلاري.
أما عدد املشروعات فقد أظهرت 
البيانــات أن هنــاك ٧ جهات 
حكوميــة تســيطر على ٥١٥

من إجمالي أعداد املشروعات 
التنموية خالل العام احلالي، 
إذ تتولى تلــك اجلهات نحو 

باملرتبة األولى بعدما سيطرت 
على ١٥٪ من أعداد املشروعات 
مبا عدده ١٩ مشــروعا بلغت 
املقــدرة  حجــم االعتمــادات 
لإلنفــاق عليها خــالل العام 

٢٣٫٤ مليون دينار.
٢- وزارة الصحــة: جــاءت 

بعدمــا  الثانيــة  باملرتبــة 
استحوذت على نحو ٩٥ من 
إجمالي اعداد املشروعات بواقع 
١١ مشروعا بحجم انفاق يقدر 

بـ ١٦٢٫٢ مليون دينار.
٣- وزارة األشــغال العامــة: 
إذ اســتحوذت على نحو ٧٪ 
مــن املشــروعات، بواقــع ٩

مشــروعات تبلغ اعتماداتها 
اإلجماليــة ٤٣٩٫٧٥ مليــون 

دينار.
٤- مؤسسة املوانئ، ومعهد 
الكويــت لألبحــاث العلميــة 
الوطنــي لتطويــر  واملركــز 
التعليم: حلوا باملرتبة الرابعة 
حيث استحوذ كل جهة منها 
على ٧ مشاريع تنموية، وفي 
مؤسسة املوانئ جاءت تكلفة 
الـــ ٧ مشــاريع ٤٩٫٣ مليون 
دينــار، وفي معهــد األبحاث 
بلغت قيمتهــا ١٫٨٤٧ مليون 
دينار، بينما بلغت تكلفتها في 
املركز الوطني لتطوير التعليم 

٥٦٢ ألف دينار.
العامــة  املؤسســة   -٥
للرعاية الســكنية: حلت في 
املرتبة اخلامســة جلهة عدد 
املشروعات حيث استحوذت 
على ٦ مشروعات من إجمالي 
التنموية  عــدد املشــروعات 
فــي الكويت فيمــا بلغ حجم 
اعتماداتهــا ٢٦٠٫٣٩ مليــون 

دينار.
أعلى ٣ جهات إنفاقًا

أن  البيانــات  أظهــرت 
قائمــة اجلهات األكثــر انفاقا 
علــى التنميــة خــالل الربع 
األول من العام املالي احلالي 
٣ تضمنــت   (٢٠٢٣/٢٠٢٢)

جهات رئيســية يأتــي على 
رأسها وزارة األشغال العامة 
بنحو ١٨٫١ مليون دينار، تليها 
مؤسســة البترول الكويتية 
التي أنفقت نحو ٩٫٥٩ ماليني 
دينار، ومن ثم باملرتبة الثالثة 
جاءت جامعــة الكويت التي 

أنفقت ٣٫٢٥ ماليني دينار.

٦٦ مشــروعا من أصــل ١٢٩
مشــروعا تنمويا مدرجا في 
خطة تنميــة (٢٠٢٣/٢٠٢٢)، 
إذ جاءت قائمة أعلى اجلهات 
تنفيذا للمشروعات التنموية 

كما يلي: 
١- وزارة الكهرباء واملاء: حلت 

«األشغال» تسيطر على ٤٣٩٫٧٥ مليوناً منها.. تليها «الرعاية السكنية» بـ ٢٦٠٫٤ مليون دينار

االنفاق التنموي خالل العام 
املالي احلالي.

٥- جامعة الكويت: استحوذت 
على نحو ٧٫٨٨٪ من إجمالي 
االنفاق التنموي، حيث سجلت 
حجم استثمارات يقدر بنحو 
١٠٠٫٣ مليون دينار خالل العام 

أكثر من نصف املشاريع التنموية تتركز  لدى ٧ جهات حكومية.. تسيطر على ٦٦ مشروعًا من أصل ١٢٩.. ووزارة الكهرباء تنفذ ١٩ منها

«نفط الكويت» ترسي عقدين 
على شركتني محليتني

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد ان شــركة نفط الكويت ارست على 
شركتني محليتني عقدين يغطي أولهما إنشاء بنية حتتية 
في قطاع النفط تشــمل بناء فتحات رئيسية ومشعبات 
باالضافــة الــى االعمال االخرى املتعلقــة بها في جنوب 
وشــرق الكويــت، وقد فازت به شــركة الغــامن الدولية 

للتجارة العامة واملقاوالت.
وقالت «نفط الكويت» إنه مت منح العقد لشركة الغامن 
بعد أن متت املوافقة عليه من قبل غالبية أعضاء اجلهاز 
املركــزي للمناقصات العامة، ولم تكشــف شــركة نفط 

الكويت بعد النقاب عن قيمة العقد.
اما العقد الثاني فيتعلق بتوفير طاقم عمل لألسطول 
البحري، وقد متت ترسيته على شركة الصناعات الهندسية 
الثقيلة وبناء السفن (هيسكو)، وبلغت قيمة العقد ١٥٫٥

مليون دينار او نحو ٥٠٫٢ مليون دوالر.

«أوف أميركا»: ١٠٠ دوالر متوسط 
برميل النفط خالل ٢٠٢٣

وكاالت: توقع «بنك أوف أميركا» أن يبلغ متوسط أسعار 
النفط ١٠٠ دوالر للبرميل في العام املقبل، مع تعافي الطلب 
الصينــي وهبوط إمدادات اخلام من روســيا. وقال البنك 
إن هناك احتماال بنســبة ٨٦٪ لكي ترفع الصني استهالكها 
من النفط بواقع ١٫٧ مليون برميل يوميا في العام املقبل.

وأشار «بنك أوف أميركا» إلى أن أسعار النفط قد ترتفع 
بدعم من تقلص املعروض من اخلام الروسي في األسواق، 
مــع دخول العقوبات حيز التنفيذ، وشــدد البنك على أن 
مخزونــات النفــط العاملية تظل محدودة، كمــا أن الطاقة 

اإلنتاجية الفائضة التزال ضعيفة للغاية.


