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اجلمعة ٢٣ سبتمبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

«S&P»: البنوك الكويتية أظهرت أداء قويًا.. وأرباحها تخطت ما قبل «كورونا»
محمود عيسى

ذكرت وكالة ستاندارد 
بــورز للتصنيفــات  آنــد 
 ،«S&P» االئتمانية العاملية
ان ارتفــاع أســعار النفط 
واالنتعــاش االقتصــادي 
يخلقان بيئــة داعمة لدى 
املصارف الكويتية ما ساعد 
علــى دعم منــو اإلقراض 
بشــكل أســرع وانخفاض 

تكلفة املخاطر.
وعزت الوكالة في حتليل 
لقطاع املصارف اخلليجية 
األرباح القوية التي حققتها 
البنــوك بشــكل أساســي 
إلى املزيــد من االنخفاض 
في تكلفــة املخاطر ومنو 
اإلقراض بنســبة ٩٪ على 
أساس سنوي في النصف 
األول، محسوبة على أساس 
البنوك التي تسيطر على 
ما يقرب من ٦٠٪ من حصة 

السوق احمللية.
وقالــت الوكالة ان ذلك 
يأتي في الوقت الذي عزز 
فيه ارتفاع أســعار النفط 
التعافي االقتصادي للبالد 
وحتســني بيئة التشغيل، 
وقد شــهدنا هوامش ربح 
أقل من التوقعات بالنصف 
األول مــن ٢٠٢٢ وســط 
إعادة تســعير املطلوبات 
املتزايــدة في  واملنافســة 

أنشطة اإلقراض.
وأشارت «S&P» إلى ان 
الدخل غير املتعلق بالفوائد 
اســتمر في االستفادة من 
التشــغيل،  حتســن بيئة 
ومع ذلك، فقد أدى ارتفاع 
التضخم واستئناف بعض 
التكاليــف مــع انحســار 
الوبــاء إلى زيادة بنســبة 
١٠٪ في تكاليف التشغيل 
مقارنة بالنصف األول من 
٢٠٢١، مما أدى إلى حتجيم 
الفوائد الناجمة عن ارتفاع 

اإليرادات.
الى  الوكالــة  ومضــت 
القول ان الزخم قد يتباطأ 
فــي النصــف الثانــي من 
العــام، مــع تكــون بعض 
القروض املتعثرة، وتتوقع 
أن تســتمر تكلفة املخاطر 
في االنخفاض لتصل إلى 
٨٥ نقطة أساس في ٢٠٢٢
مقارنة بـ ٩٠ نقطة أساس 
فــي عــام ٢٠٢١، ويرجــع 
إلــى تغطية  ذلــك جزئيا 
القــروض  مخصصــات 
املتعثرة بنسبة تبلغ ٢٠٠٪ 

تقريبا. 
ومع ذلك، من املرجح أن 

يتباطأ زخم اإلقراض بعد 
النمــو القوي الــذي حققه 
في النصف األول، في حني 
ستتحسن الهوامش بشكل 
طفيف، ومن املتوقع ارتفاع 
تكلفــة املخاطــر أيضا في 
النصــف الثانــي حيث ان 
بعض البنوك قد استردت 
قروضا فــي النصف األول 

من عام ٢٠٢٢. 
وفي الوقت نفسه، تتوقع 
«S&P» بعــض التعثر في 
القروض في النصف الثاني 
نتيجة الضغوط املستمرة 
الناجمة عن زيادة العرض 
في قطاع العقارات التجارية، 
التــي تســيطر عليهــا في 
الغالب املساحات املكتبية، 
ولكن مبســتويات أقل من 

العام املاضي.
كما أشار التحليل إلى أن 
قــروض املرحلتني الثانية 
والثالثة انخفضت إلى ٧٫٩٪ 
و١٫٤٪ من إجمالي القروض 
في النصــف األول من عام 
٢٠٢٢ مــن ٩٫٦٪ و٢٫٥٪ في 
الفترة ذاتها من عام ٢٠٢١ في 
ظل شطب الديون وحتسن 
البيئة التشغيلية في نهاية 

عام ٢٠٢١.
أن  التقريــر  وتوقــع 
تتعافــى أســعار العقارات 
السكنية والتجزئة تدريجيا، 

لكــن املخاوف في شــرائح 
أخرى من الســوق قد حتد 
من جودة أصول البنوك، إذ 
بلغت نسبة انكشاف البنوك 
على العقارات واإلنشاءات 
حوالــي ٢٥٪ مــن إجمالي 
اإلقــراض فــي ٣٠ يونيــو 

 .٢٠٢٢
أن  التقريــر  ويــرى 
جزءا مــن هذا االنكشــاف 
هو لشــركات ذات تدفقات 
دخــل متنوعــة، وبالتالي 
يتوقع أن يتضاءل تكوين 
القروض املتعثرة. واليزال 
قطاع العقارات السكنية - 
سكن املواطنني - قويا مع 
ارتفاع األحجام واألسعار. 
وبشــكل عام، فان الوكالة 
ال ترى هذا القطاع مصدرا 
للمخاطر اجلوهرية للبنوك، 
حيث ان القروض مدعومة 
بتحويالت رواتب املواطنني 

الكويتيني.
وعلى نفس املنوال، فإن 
قطاع العقار االستثماري – 
الذي يتمثل بشكل أساسي 
في شقق اإليجار للوافدين 
يتعافى ببطء من التصحيح 
الذي شــهده العام املاضي 
بســبب مغــادرة الوافدين 
وســط تداعيــات جائحــة 
كورونا، وتوقع أن يستمر 
هذا األمر في األشهر الـ ١٢- 

٢٤ املقبلــة مدفوعــا بآفاق 
اقتصادية أقوى، وبدرجة 

معينة بعودة الوافدين. 
ومع ذلك، ميكن أن تعرقل 
ظروف معاكســة مختلفة 
هذا التعافي املســتدام، مبا 
فــي ذلــك زيــادة العرض 
املســتمر. واليــزال قطــاع 
التجاري الســيما  العقــار 
املكاتــب حتــت الضغــط 
بسبب ضعف الطلب على 
املساحات املكتبية والتحول 
نحو مساحات التجزئة عبر 
اإلنترنت بســبب اجلائحة 
وسط فائض العرض، ومن 
املفترض أن يؤدي ذلك إلى 
تكويــن بعــض القــروض 

املتعثرة مع نهاية العام.
إن  الوكالــة  وقالــت 
الهوامش في النصف األول 
من ٢٠٢٢ حتســنت بشكل 
طفيف فــي معظم األنظمة 
املصرفية اخلليجية حيث 
البنــوك تســعير  أعــادت 
األصول واخلصوم بشكل 

تدريجي.
ومن بني أكبر ٤ أسواق في 
دول اخلليج، أظهرت البنوك 
الكويتية والسعودية أقوى 
أداء، حيث وصلت أرباحها 
بالفعــل إلى مســتويات ما 
قبل اجلائحة، وبعد النصف 
األول الذي شــهد اداء قويا 

للبنوك، ونتوقع أن تصل 
الربحية عبر أكبر ٤ أنظمة 
مصرفيــة باخلليج، وهي: 
الكويت والسعودية وقطر 
واإلمارات، إلى مســتويات 
ما قبل الوباء بحلول نهاية 
٢٠٢٢، مدفوعــة بأســعار 
املرتفعــة، وارتفاع  النفط 
الفائدة، واملشاريع  أسعار 
احلكومية اجلديدة مما يدعم 

جدارة االئتمان.
ورجح التقرير أن يؤدي 
ارتفــاع هوامــش صافــي 
الفوائد في النصف الثاني 
إلى تعويض ارتفاع تكلفة 
املخاطر، مما يجعل البنوك 
حتقق أرباحا للعام بأكمله 
أقوى من أرباح عام ٢٠٢١.

من املرجح أن تســتقر 
عنــد  املخاطــر  تكلفــة 
املســتويات الطبيعية هذا 
العــام، ويرجع ذلك جزئيا 
الكافية،  إلى املخصصــات 
لكن بعــض القروض التي 
استفادت من تدابير الدعم 

قد تصبح غير فعالة.
ومع ذلك، تواجه البنوك 
اخلليجيــة أقــل يقينا في 
عام ٢٠٢٣ وسط انخفاض 
أســعار النفــط املتوقعــة 
واملخاطر التي تهدد النمو 
االقتصــادي فــي الواليات 

املتحدة وأوروبا.

خالل النصف األول من ٢٠٢٢.. والوكالة تتوقع مواصلتها النتائج اجليدة بالنصف الثاني مدعومة بارتفاع النفط والفائدة

نسبة انكشاف البنوك على العقارات ٢٥٪ من إجمالي اإلقراض بنهاية يونيو ٢٠٢٢
تغطية مخصصات القروض املتعثرة لدى القطاع املصرفي الكويتي تبلغ ٢٠٠٪ تقريبًا

«موديز»: تصنيفات «الوطني» تعكس 
قوة مركزه املالي وانتشاره اجلغرافي

عالء مجيد

قالت وكالة موديز إن التصنيف االئتماني 
األساسي لبنك الكويت الوطني يعكس، إلى 
جانب حصته السوقية املهيمنة في السوق 
احمللي، االنتشار اجلغرافي لعملياته، والتي 
تدعم تنوع إيراداته وتعزز منو أرباح البنك، 
التي تعافت في النصف األول من العام احلالي 
وعلى مدار عام ٢٠٢١ بالكامل عقب تباطؤ النمو 
في ٢٠٢٠ بسبب تداعيات جائحة كورونا. 

كذلك أرجعت الوكالة التصنيف االئتماني 
القــوي إلى اآلفــاق املســتقبلية الواعدة 
واألساسيات املالية الصلبة وقوة املؤشرات 
املالية املتعلقة بجودة األصول ومستويات 

السيولة وكفاية رأس املال.
وأفــاد التقرير بأن مســتويات جودة 
األصول لدى بنك الكويت الوطني تدعم بقوة 
التصنيف االئتماني خاصة مع حتسن معايير 
جودة األصول وأبرزها انخفاض مستوى 
القروض املتعثرة نسبة إلى إجمالي محفظة 
االئتمان لتصل إلى ١٫٢٪ بنهاية يونيو املاضي.

وأوضحت «موديز» أن التصنيف االئتماني 
للودائع طويلة األجل لدى بنك الكويت الوطني 
عند A١ متفوقا علــى التصنيف االئتماني 
األساسي للبنك A٣ يرجع إلى الثقة الكبيرة 
التي يوليها املودعون في البنك واالحتمال 
الكبير حلصول البنك على دعم حكومي إذا 

تطلب األمر ذلك. 

وقد أشارت الوكالة الى أن األمر ال يقتصر 
على ضمان احلكومة ودائــع العمالء لكن 
بنك الكويت الوطني يقوم بدور رئيســي 
في النظام املصرفي الكويتي حيث يسيطر 
على حصة ســوقية تبلغ ٣٥٪، ما يزيد من 

احتماالت حصوله على الدعم.
وأشــارت الوكالة إلــى أن حصة البنك 
املهيمنة في السوق احمللي لم تقتصر فقط 
على سيطرته على سوق إقراض الشركات 
املقدمــة لألفراد من  واخلدمات املصرفية 
املواطنني حيث عزز ميزات البنك التنافسية 
اتخذتها  التــي  اخلطوات االســتراتيجية 
املجموعة، كانت أوالها عام ٢٠١٢ عندما مت 
االستحواذ على حصة حاكمة في بنك بوبيان. 
وأوضحت أن االستحواذ على بنك بوبيان 
أعطى املجموعة ميزة تنافسية فريدة تتمثل 
في تقدمي اخلدمات املصرفية التقليدية وكذلك 
اخلدمات املصرفية املتوافقة مع الشــريعة 
اإلسالمية. واستكمل التقرير القاء الضوء على 
اخلطوات االستراتيجية، مشيرا إلى إطالق 
«الوطني» بنك «وياي» أول بنك رقمي في 
الكويت نهاية العام املاضي، والذي يسهم في 
زيادة حصة املجموعة من شريحة الشباب 

الكويتي. 
في املقابل، أشار التقرير إلى مجموعة 
من التحديات واملخاطر التي تتضمن تركز 
عمليات البنك في الســوق الكويتي، حيث 

يتركز أكثر من ٦٠٪ من أصول املجموعة.

حصة البنك السوقية البالغة ٣٥٪ محلياً ترسخ أهميته في النظام املصرفي

حتسن مبعايير جودة األصول وانخفاض القروض املتعثرة 
ملستويات متدنية بنهاية يونيو

«البورصة» متتص صدمة رفع الفائدة.. وتتماسك
شريف حمدي

قلصــت بورصة الكويت 
مــن حجــم خســائرها التي 
استهلت بها جلسة تعامالت 
امس قبل اإلغــالق، لتنتهى 
اجللســة على تراجعات اقل 
حــدة علــى مســتوى كافة 
مؤشراتها ومتغيراتها على 
وقع عمليات شراء انتقائية 
ســبقت اإلغالق، حيث شهد 
التعامــالت  فــي  الســوق 
الصباحية أمــس تراجعات 
قويــة، ثــم عــاد بعــد ذلك 
ليصحح عند اإلغالق ويقلص 

اخلسائر.
ويشــهد ســوق األســهم 
الكويتــي فــي هــذه اآلونة 
كسائر اسواق املال العاملية 
وأســواق اخلليــج جنوحا 
لالنخفــاض في ظــل وتيرة 
متالحقة مــن األحداث التي 
تلقــي بظــالل ســلبية على 
مجمل اداء هذه األسواق، في 
مقدمتها رفع الفائدة املتتالي 
من قبل الفيدرالي األميركي 
فــي محاوالت لكبــح جماح 
التضخم الذي بلغ مستويات 

تاريخية.
ومن العوامل التي عززت 
تذبذب أداء األســواق ومنها 
سوق الكويت املالي، تطورات 
األوضاع اجليوسياسية والتي 
متثلــت في اعــالن الرئيس 
التعبئة اجلزئية  الروســي 
باســتدعاء ٣٠٠ الف جندي 
من قوات االحتياط، فضال عن 
التهديد باستخدام األسلحة 

النووية إذا لزم األمر.
وجــرت تــداوالت امــس 
الكويــت عقــب  ببورصــة 

املالــي التطــورات العامليــة 
وتأثيرها على اسعار النفط 
الذي يواصل استقراره عند 
معدل ١٠٠ دوالر للبرميل، وهو 
مؤشر ايجابي يحفظ لسوق 
املال الكويتــي توازنه رغم 

التحديات اجليوسياسية.
وأنهــت بورصة الكويت 
تعامالت امــس على تراجع 
جماعــي للمؤشــرات بواقع 
٠٫٧٪ تقريبا لكل املؤشرات 
سواء األول أو الرئيسي فضال 
عن املؤشر العام، وخسرت 
القيمة السوقية ٣١٩ مليون 
دينار، وحافظت قيمة التداول 
على مستوياتها في اجللسات 
األخيــرة، حيث بلغت امس 
٤٣٫٧ مليون دينار وهو معدل 
جيد نوعا ما في ظل األحداث 

السالفة الذكر.
وعلــى مســتوى االداء 
االسبوعي، تراجعت مؤشرات 

مليون سهم األسبوع املاضي.
وخســر مؤشــر السوق 
األول بنهاية األســبوع ١٥٥
نقطــة بنســبة ١٫٨٪ ليصل 
إلى ٨٣٢٧ نقطة، كما تراجع 
مؤشــر الســوق الرئيســي 
بنحو ١٨٨ نقطة بنسبة ٣٫٢٪ 
إلــى ٥٥٩٤ نقطة،  ليتراجع 
وتراجع مؤشر السوق العام 
بنســبة ٢٫١٪ بخسارته ١٦٢

نقطة ليصل إلى ٧٤٤٤ نقطة 
انخفاضــا مــن ٧٦٠٦ نقطة 

األسبوع املاضي.
وفي سياق آخر، انعكس 
تأثيــر االحداث السياســية 
والنقدية على الساحة العاملية 
على اســعار اســهم البنوك 
بشــكل طفيــف لتنخفــض 
قيمــة ملكيــات األجانب في 
الكويتيــة  البنــوك  أســهم 
خالل التعامالت االسبوعية 
ليصــل اإلجمالي إلــى ٣٫٣١
مليــارات دينار، تراجعا من 
٣٫٣٢ مليارات دينار األسبوع 

املاضي. 
ووفقــا إلحصائية حول 
نسب امللكيات األجنبية في 
البنوك الكويتية بتاريخ ٢١

ســبتمبر اجلــاري، جنحت 
تعامالت االجانب إلى البيع 
نسبيا، حيث انخفضت نسب 
امللكيات في أســهم ٥ بنوك، 
هــي بنك الكويــت الوطني، 
والبنك االهلي، والبنك األهلي 
املتحد، وبنك الكويت الدولي 
(KIB)، ووربة، فيما ارتفعت 
نســب امللكيات في ٣ بنوك 
هي بيــت التمويل الكويتي 
(بيتــك)، واخلليج وبرقان، 
واستقرت في كل من التجاري 

وبوبيان.

الســوق بشــكل جماعــي، 
وخســرت القيمة الســوقية 
بنهاية التعامالت ٩٦٢ مليون 
دينــار بنســبة ٢٫١٪ جــراء 
التوســع في عمليات البيع، 
لتصــل القيمة إلــى ٤٤٫١٩٩
مليــار دينــار انخفاضا من 
٤٥٫١٦١ مليارا نهاية االسبوع 

املاضي.
وبلغت محصلة السيولة 
األسبوعية ٢١٥ مليون دينار 
مبتوســط يومي ٤٣ مليونا 
مقارنــة   ٪٤ بانخفــاض 
باألسبوع املاضي الذي بلغت 
ســيولته ٢٢٤ مليون دينار 
مبتوســط يومي ٤٥ مليون 
دينار، وتركزت بشكل الفت 
حول األســهم القيادية وفي 

مقدمتها سهم بيتك.
وتراجعت احجام التداول 
بنسبة ٣٠٪ بكميات اسهم ٦٨٣
مليون ســهم مقارنة بـ ٩٨٠

الكويت األقل رفعاً للفائدة بني دول اخلليج بربع نقطة مئوية للتخفيف عن كاهل القطاع اخلاص

اعــالن بنك الكويت املركزي 
رفع معدل الفائدة مبقدار ربع 
نقطة مئوية لتصل نســبة 
الفائــدة إلــى ٣٪، ويشــير 
«املركــزي»  أن  إلــى  ذلــك 
يتخــذ قراراته للحفاظ على 
االســتقرار النقــدي احمللي، 
وليــس اللحــاق بالفيدرالي 
األميركي كمــا فعلت بعض 
اسواق املنطقة برفع الفائدة 
٧٥ نقطة اساس، حيث رفعت 
البنــوك املركزيــة باملنطقة 
معدل الفائدة بنسبة ٠٫٧٥٪ 
فيما كانت الكويت األقل رفعا 
للفائدة بنسبة ٠٫٢٥٪، وهو 
ارتفاع ال ميثل عبئا على كاهل 
الشــركات والقطاع اخلاص 
الكويتــي، حيــث ان زيــادة 
الفائــدة تعنــي رفــع تكلفة 
الشــركات  االقتــراض على 

ويؤثر على نشاطاتها.
ويترقب ســوق الكويت 

«هيئة االستثمار» تنقل اإلشراف على صندوق 
بـ ٧ مليارات دوالر من لندن إلى الكويت

ذكرت وكالة «بلومبيرغ» 
اإلخبارية، أن الهيئة العامة 
لالســتثمار تــدرس نقــل 
اإلشــراف علــى صنــدوق 
بقيمة ٧ مليارات دوالر من 
مكتبها في لندن، إلى مقرها 

الرئيسي بالكويت.
وقالت الوكالة، وفقــا ملصادر مطلعة، 
ان الصنــدوق كان لديــه تفويــض للقيام 
باســتثمارات مركزة على األســهم وميثل 

جزءا صغيرا مــن أصول صندوق الثروة 
الســيادي الكويتي، وقالــوا إن الصندوق 
خضــع للتدقيق بســبب أدائه ومســتوى 

املخاطر التي يتحملها.

الكويت ُتسّرع إنتاج «مصفاة الزور» 
من املشتقات النفطية منخفضة الكبريت

محمود عيسى

ذكرت مجلة «ميد» انه مت تثبيت إنتاج 
زيت الوقود منخفض الكبريت من إحدى 
وحدات مصفاة الزور الثالث املقدرة تكلفتها 
بنحو ١٦ مليار دوالر، ومن املتوقع أن يرتفع 
مســتوى انتاج املصفاة بشكل كبير خالل 
األشهر الستة املقبلة، بحسبما نقلته املجلة 

عن مصادر في الصناعة النفطية.
واضافت هذه املصادر ان كل وحدة من 
الوحدات في احملطة، والتي يشار إليها باسم 
املصافي الصغيرة، تتمتع بطاقة تكريرية 
تبلغ حوالي ثلث الطاقة االجمالية املقدرة 
ملجمع املصفاة البالغة ٦١٥ الف برميل يوميا، 
وقال أحد املصادر «ان الوحدات الثالث ذات 
حجم مماثل ولديها القدرة على معاجلة ما 
يتراوح بني ٢٠٠ ألف و٢٢٠ ألف برميل من 

النفط يوميا».
ومن املرتقب أن يتم تشــغيل املصفاة 
الصغيرة الثانية في وقت الحق، في حني 
يتوقع تشغيل الوحدة او املصفاة الصغيرة 
الثالثة بعد ثالثة أشــهر من بدء تشــغيل 
املصفاة الثانية، وقالت املجلة ان من املتوقع 
ان تنتج املصفاة النافتا والكيروسني والديزل 

منخفض الكبريــت إلى جانب إنتاج زيت 
الوقود منخفض الكبريت.

وقال مصدر آخر في هذا السياق انه في 
حني اصبح إنتاج زيــت الوقود منخفض 
الكبريــت مســتقرا مــن إحــدى املصافي 
الصغيــرة الثــالث، فإن إنتاج املشــتقات 
النفطيــة واملنتجــات املكــررة األخرى لم 
يســتقر بعد، ومبجــرد اســتقرار اإلنتاج 
من املصفاة الصغيرة األولى متاما، سيتم 

تشغيل املصفاة الصغيرة الثانية.
وقال احد املصادر «ان الكثير من الدروس 
سيتم استخالصها من تشغيل أول مصفاة 
صغيرة، وهذا يعني أن املصفاتني الصغيرتني 
الثانية والثالثة رمبا يتم تشغيلهما بوقت 
أسرع بكثير مما استغرقه تشغيل املصفاة 
األولى، كما أن املوظفني العاملني في املشروع 
يتطلعون للوصول إلى اإلنتاج الكامل من 
املصفاة األولى، وكذلك من املصفاتني الثانية 

والثالثة».
وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت 
مجلة «ميد» أن شركة الصناعات البترولية 
املتكاملــة ـ كيبيــك ـ تتوقع بــدء تصدير 
املنتجــات املكــررة من مصفــاة الزور في 

أواخر أكتوبر أو أوائل نوفمبر املقبلني.


