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اخلميس ٢٤ نوفمبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

٥ مليارات دينار.. قفزة تاريخية بأصول «البترول» إلى ٥٠٫٥ مليارًا

أحمد مغربي

حطمت مؤسســة البترول 
الكويتية رقما قياسيا جديدا 
متثل فــي قفــزة موجــودات 
النفطي الى  القطــاع  وأصول 
٥٠٫٤٦ مليار دينار، وذلك للمرة 
األولى تاريخيا بنهاية السنة 
املالية املاضية املنتهية في ٣١

مــارس ٢٠٢٢، وبنســبة منو 
بلغــت ١١٫٥٪ مقارنــة بأصول 
بلغت ٤٥٫٢ مليار دينار خالل 
العام املالــي ٢٠٢١/٢٠٢٠ ومبا 

يعادل ٥٫٢ مليارات دينار.
وخالل الســنوات اخلمس 
املاضيــة يتضــح ان اصــول 
القطاع النفطــي قفزت بنحو 
٩٫٤ مليارات دينار، عندما بلغت 
خالل السنة املالية ٢٠١٨/٢٠١٧

نحو ٤١ مليار دينار.
أصــول  حتليــل  وعنــد 
«مؤسســة البترول» جند ان 
موجوداتها تتركز في املمتلكات 
واملنشآت واملعدات حيث بلغت 
ما قيمته ٣٢٫٢ مليار دينار ومبا 
نســبته ٦٣٫٨٪ مــن إجمالــي 
املوجودات من ٣١ مارس ٢٠٢٢

وبارتفاع مستمر وبنسبة ٢٩٪ 
عمــا كانت عليه في ٣١ مارس 
٢٠١٨ والبالغ ٢٥ مليار دينار، 
وتتمثل في ممتلكات ومعدات 
انتاج النفط والغاز واملعدات 

واملمتلكات األخرى.
املالية  وبلغت املوجودات 
بالقيمــة العادلــة (املتداولــة 
وغيــر املتداولــة) مــن خالل 
الدخل الشامل اآلخر ومن خالل 
االرباح واخلســائر ما قيمته 
٤٫٢٧ مليارات دينار وبنسبة 
٨٫٥٪ في اجمالي املوجودات في 
٣١ مارس ٢٠٢٢ والتي تتمثل في 
استثمارات في سندات واسهم 
ذات جــودة ائتمانيــة عاليــة 
ومدرجــة في ســوق األوراق 

املالية العاملية.
وتفصيليا، توزعت املوجودات 
املالية على أسهم بقيمة ١٫٥ مليار 
دينــار ونحــو ٢٫٧ مليــار دينار 

سندات.
ويالحظ انخفاض اســهم 
البترول»  وسندات «مؤسسة 
على مدار الســنوات املاضية، 
إذ بلغــت ٦٫٥ مليــارات دينار 
في ٢٠١٨، ونحو ٥٫٨ مليارات 
دينار في ٢٠١٩ ثم ٥٫١ مليارات 
دينار في ٢٠٢٠ وما قيمته ٤٫٦
مليارات في ٢٠٢١. أما رصيد 
املدينني التجاريني مبؤسسة 
البتــرول الكويتية فقد بلغ 

لدول وشركات نفط عاملية، 
باالضافة الى مبالغ مستحقة 
علــى وزارة الكهرباء واملاء 
نســبتها ٢٨٫١٪ من إجمالي 

املدينني التجاريني.
هــذا، ومتتلك املؤسســة 

مــن ذات التاريــخ، وتعتبر 
تلك االســتثمارات حصصا 
مهمة وغير مهمة للمؤسسة 
وشــركاتها التابعــة داخــل  
الكويت وخارجها في شركات 
زميلة ومشروعات مشتركة 

اســتثمارات متت احملاسبة 
عنها بطريقة حقوق امللكية 
بلغت في ٣١ مارس ٢٠٢٢ ما 
قيمتــه ٧٣٨٫٥ مليون دينار 
وهــي ما متثــل ما نســبته 
١٫٥٪ من إجمالي املوجودات 

وقد ارتفعت بنسبة ٦٫١٪.
أمــا االحتياطــي العــام 
ملؤسسة البترول وشركاتها 
فقــد بلغ ١٧٫٣ مليار دينار، 
وبارتفــاع تبلــغ نســبته 
٨٫٤٪ عمــا كانــت عليه في 

٣١ مــارس ٢٠٢١، ويذكر ان 
االحتياطــي العام يتضمن 
تســجيل ما قيمتــه ٦١٥٫٥
مليــون دينــار يتمثــل في 
الفرق بني القيمة الدفترية 
والقيمة احلالية باستخدام 
معدل االقتــراض االضافي 
لالقساط املقرر دفعها بناء 
علــى االتفــاق املوقــع مع 
الهيئــة العامة لالســتثمار 
واخلاصة بتسوية االرباح 
املتاحة للتوزيع واملتعلقة 

بسنوات مالية سابقة.
واجلدير بالذكر انه بناء 
ادارة  علــى قــرار مجلــس 
العامة لالســتثمار  الهيئــة 
 (٢٠٢١/٢٠٢٠  - ٦/١ (رقــم 
واملــؤرخ ٢٠٢١/١/١٢ بشــأن 
مواجهة العجــز االحتياطي 
اســتثمار  نقــل  العــام مت 
الكويتية  البترول  مؤسسة 
من صندوق االحتياطي العام 
الى صندوق احتياطي االجيال 
القادمة بتكلفتها البالغة ٢٫٥

مليار دينار ودفع ما يعادلها 
بالدوالر االميركي.

نســبته  مــا  وتتمثــل 
٢٧٫٩٪ مــن املطلوبات غير 
املتداولــة فــي ٢٠٢٢/٣/٣١
في قــروض طويلة األجل 
بقيمــة ٣٫٥ مليارات دينار 

حتصلت عليها املؤسســة 
التابعة  وبعض شــركاتها 
املاليــة  الســنوات  خــالل 
البنــوك  مــن  الســابقة 
احمللية والعاملية ووكاالت 
االئتمــان حيــث ان بعض 
القــروض مضمونة  هــذه 
ســواء من املؤسسة او من 
الشــركة التابعة والبعض 
اآلخــر غير مضمون. وبلغ 
الدائنــني اآلخرين  رصيــد 
واملصروفــات املســتحقة 
فــي ٢٠٢٢/٣/٣١ مــا قيمته 
٣٫٧ مليــارات دينــار ومبا 
نســبته ٧٫٤٪ مــن إجمالي 
امللكية واملطلوبات  حقوق 
بزيــادة قدرها ١٫٣ مليارات 
دينــار وبنســبة ٥٦٪ عن 
رصيدها في الســنة املالية 
املنتهيــة ٢٠١٨/٣/٣١ البالغ 
٢٫٤ مليارات دينار، ومتثل 
القروض قصيرة األجل منها 
ما نسبته ٤٣٫١٪ بقيمة ١٫٦

مليار دينار تتضمن السحب 
على املكشوف لدى البنوك 
واجلزء املتداول من القروض 
طويلــة االجــل، علمــا أن 
القروض قصيرة األجل غير 
مضمونة ويتم حتمل فوائد 
عنها وفقا ألســعار السوق 

السائدة.

عمالق النفط الكويتي ميتلك منشآت ومعدات بقيمة ٣٢٫٢ مليار دينار

ما قيمته ٧٫٣ مليارات دينار 
وبنســبة ١٤٫٥٪ من إجمالي 
املوجودات، والتي تتمثل في 
تعامالت املؤسســة وبعض 
التابعــة خــارج  شــركاتها 
الكويت مع شركات مملوكة 

٧٣٨٫٥ مليون دينار استثمارات «البترول» في شركات زميلة ومشاريع مشتركة.. بنمو ٦٫١٪٤٫٢ مليارات دينار استثمارات في السندات واألسهم ذات اجلودة االئتمانية العالية
١٫٦ مليار دينار قروض قصيرة األجل تتضمن السحب على املكشوف لدى البنوك١٧٫٣ مليار دينار احتياطي املؤسسة العام.. و٣٫٧ مليارات دينار دائنون ومصروفات مستحقة

٦٣٫٦ مليار دينار ودائع عمالء البنوك.. و٦٣٫٣ مليارًا قروضهم
عالء مجيد

ارتفــع اجمالــي ودائــع 
العمالء لدى البنوك الكويتية 
خالل أول ٩ أشــهر من العام 
احلالي املنتهية في ٣٠ سبتمبر 
٢٠٢٢ بنســبة ٤٫٩٪، حيــث 
بلغــت قيمة ودائــع العمالء 
بنهاية الفترة نحو ٦٣٫٦ مليار 
دينار، مقارنة بـ ٦٠٫٥٨ مليار 
دينار خالل نفس الفترة من 
عــام ٢٠٢١، أي بزيــادة ٢٫٩٧

مليار دينار.
فيما ارتفع اجمالي قروض 
وســلفيات العمــالء للبنوك 
الكويتية بنسبة ٩٫٣٣٪ على 
أساس سنوي مقارنة بنهاية 
ســبتمبر ٢٠٢١، حيث بلغت 
بنهاية التسعة أشهر االولى 
من العام احلالي مستوى ٦٣٫٣
مليار دينار، مقارنة بـ٥٧٫٦٥

مليار دينار في الفترة نفسها 
املقارنــة مــن ٢٠٢١، بزيــادة 
قيمتها ٥٫٣٧ مليارات دينار، 
وذلك بحسب رصد لـ«األنباء».

مركز مالي صلب 

ويعكــس املركــز املالــي 
للبنــوك بنهايــة ســبتمبر 
املاضي، األوضاع االقتصادية 
والسياســات النقديــة لبنك 
الكويت املركزي، حيث شهدت 
القروض منوا متسارعا في ظل 
حفاظ «املركزي» على سعر 
خصم أقل من باقي اقتصادات 
املنطقة واالقتصادات املتقدمة، 
إلى جانب زيــادة الثقة بعد 
فتح االقتصاد وحتسن البيئة 
التشغيلية بالتزامن مع ارتفاع 

حاجتها إلى ســيولة في ظل 
وصول معــدل القروض إلى 
الودائــع لنحــو ٩٩٪ ما يعد 
مستوى قياسيا يدفع البنوك 
إلى الســعي جلذب مزيد من 
الودائــع عقــب وقــف منــح 
قــروض بــدون فائــدة، وقد 
ظهر ذلك جليا مع رفع البنوك 
للفائــدة علــى الودائع رغم 
ثبات نسبي في الفائدة على 
القروض متاشيا مع السياسة 
النقدية لبنك الكويت املركزي.
الــى ودائــع  وبالعــودة 
العمالء لدى البنوك الكويتية، 
فقد حل بنك الكويت الوطني 

فيما حل ثالثا بنك بوبيان 
بحجم ودائع عمالء بلغ ٥٫٨٠
مليارات دينار وبنسبة منو 
سنوية بلغت ٦٫٥٧٪ مقارنة بـ 
٥٫٤٤ مليارات دينار في الفترة 
نفسها املقارنة من عام ٢٠٢١. 
وجاء بنك اخلليج في املركز 
الرابع مبقدار ٤٫٤٦ مليارات 
دينار وبنســبة منو سنوية 
بلغت ٧٫٥٧٪ مقارنة بـ ٤٫١٥

مليــارات دينــار فــي الفترة 
املقارنة من عام ٢٠٢١. 

كمــا جــاء البنــك األهلي 
في املرتبة اخلامســة بحجم 
ودائع عمالء بلغ ٤٫١٧ مليارات 

في املرتبــة االولى من حيث 
ودائع العمــالء بقيمة ١٩٫٢٧

مليار دينار بنهاية سبتمبر 
٢٠٢٢ وبنسبة زيادة سنوية 
تبلغ ١١٫٠٢٪ مقارنة بـ ١٧٫٣٦
مليــار دينــار خــالل الفترة 

نفسها من عام ٢٠٢١.
وفي املرتبــة الثانية حل 
بيت التمويل الكويتي «بيتك» 
اكبر البنوك الكويتية بحجم 
ودائع عمالء يقــدر بـ ١٥٫٨٥

مليار دينار وبنسبة تراجع 
سنوية بلغت ٠٫٩٥٪ مقارنة بـ 
١٦٫٠٠ مليار دينار في الفترة 

املقارنة من العام ٢٠٢١.

فــي الفترة املقارنــة من عام 
٢٠٢١. وحــل ثامنا بنك وربة 
بحجم ودائع بلغ ٢٫٥١ مليار 
دينار وبنســبة منو سنوية 
بلغــت ٣٫٥٪ مقارنة بـ ٢٫٤٣

مليار دينار في الفترة املماثلة 
من عام ٢٠٢١.

وفي املرتبة التاسعة جاء 
 (KIB) بنك الكويــت الدولي
بحجــم ودائع عمــالء بلغت 
٢٫٢٩ مليــار دينار وبنســبة 
منو ســنوية بلغــت ٢١٫٧٦٪ 
مقارنة بـــ ١٫٨٨ مليار دينار 
وهي األكبر من حيث نســبة 
النمــو. واخيــرا جــاء البنك 

دينار وبنســبة منو ١٠٫٥٣٪ 
مقارنة بـ ٣٫٧٧ مليارات دينار 
في الفتــرة املقارنة من عام 
٢٠٢١، وجــاء بنك برقان في 
املرتبة السادسة بحجم ودائع 
عمالء بلغ ٣٫٧٦ مليارات دينار 
وبتراجع سنوي بلغ ١٣٫٤٧٪ 
مقارنة بـ ٤٫٣٤ مليارات دينار 
في الفتــرة املقارنة من عام 

 .٢٠٢١
الســابعة  املرتبــة  وفــي 
جاء بنك اهلي املتحد بحجم 
ودائع بلغ ٣٫١٥ مليارات دينار 
وبنســبة منو بلغــت ٠٫٧٨٪ 
مقارنة بـ ٣٫١٣ مليارات دينار 

التجاري بحجــم ودائع بلغ 
٢٫٢٧ مليار دينار بنسبة تغير 
سنوية بلغت ٩٫٩٤٪ مقارنة بـ 
٢٫٠٧ مليار دينار.وعلى صعيد 
قروض وسلفيات العمالء من 
البنوك الكويتية، فقد جاء بنك 
الكويــت الوطني في املرتبة 
االولــى مــن حيــث قروض 
وسلفيات العمالء حيث بلغت 
بنهاية التسعة أشهر األولى 
من العام احلالي ٢٠٫٦ مليار 
دينــار وبنســبة منو ٧٫٠٩٪ 
مقارنة بـ ١٨٫٩٦ مليار دينار 
خالل الفترة نفســها من عام 
٢٠٢١.  وفي املركز الثاني حل 
بيت التمويل الكويتي «بيتك» 
بحجم قروض بلغ ١٢٫٤٦ مليار 
دينار وبنسبة منو بلغت ٩٫٩٪ 
مقارنة بـ ١١٫٣٤ مليار دينار في 
الفترة املقارنة من عام ٢٠٢١، 
وحل ثالثا بنك بوبيان بحجم 
قروض وســلفيات بلغ ٥٫٨١

مليارات دينار وبنسبة منو 
٩٫٤٤٪ مقارنة بـ ٥٫٣١ مليارات 
دينار في الفترة املقارنة من 

العام ٢٠٢١. 
وجاء في املرتبة الرابعة 
بنك اخلليج بحجم قروض بلغ 
٤٫٩٧ مليارات دينار وبنسبة 
منــو بلغــت ١٢٫٤٥٪ مقارنة 
بـــ ٤٫٤٢ مليــارات دينار في 
الفترة املقارنة من العام ٢٠٢١. 
بينما حل بنك برقان في املركز 
اخلامس بحجم قروض بلغ 
٤٫١٠ مليارات دينار وبنسبة 
تراجع سنوبة بلغت ٥٫٦٦٪ 
مقارنة بالفتــرة املقارنة من 
البالغــة ٤٫٣٥ العــام ٢٠٢١ 

مليارات دينار.

خالل أول ٩ أشهر من العام احلالي.. والودائع منت ٥٪ بقيمة ٢٫٩ مليار دينار.. مقابل ارتفاع القروض والسلفيات ٩٫٣٪ بقيمة ٥٫٤ مليارات

النفــط ملســتويات  أســعار 
قياسية.

وأكــدت النتائــج احملققة 
في ٩ أشــهر، صالبــة املركز 
الكويتيــة  املالــي للبنــوك 
وقدرتها على االستفادة باحلد 
األقصى من التعافي وعودة 
احليــاة لطبيعتهــا وتراجع 
املخصصــات الــذي انعكس 
إيجابــا علــى ربحيتها أيضا 
إضافة إلى قدرتها على توليد 
املزيد من اإليرادات في ظروف 

تشغيلية صحية.
كما تظهر تطورات املركز 
الكويتيــة  املالــي للبنــوك 

ودائع وقروض وسلفيات عمالء البنوك الكويتية (باملليار دينار)

البنك
قروض وسلفياتالودائع

9 أشهر من 92021 أشهر من 92022 أشهر من 92021 أشهر من 2022

19.2717.3620.618.96الوطني

15.8516.0112.4611.34بيتك

5.805.445.815.31بوبيان

4.464.154.974.42اخلليج

4.173.773.853.20األهلي

3.764.344.104.34برقان

3.153.133.363.25األهلي املتحد

2.512.433.052.46وربة

2.272.072.422.24التجاري

KIB2.291.882.692.09

63.660.5863.3157.61اإلجمالي

حتويل ٨٫٥ مليارات دينار 
إلى اخلزانة العامة للدولة

٩٤٠٫٨ مليون دينار
أرصدة لدى البنوك

حّولت مؤسسة البترول مجموع أرباح إلى اخلزانة 
العامة للدولة (االحتياطي العام) بلغ ٨٫٥ مليارات 
دينــار خالل الســنوات املالية مــن ١٩٩٩/١٩٩٨ إلى 
٢٠٠٧/٢٠٠٦ متجــاوزة تكلفتهــا البالغة ٢٫٥ مليار 
دينار، ولم تقم بتحويل أي أرباح خالل الســنوات 

من ٢٠٠٩ إلى ٢٠١٦.

كشــفت مؤسســة البترول الكويتية عن ان قيمة 
األرصدة لدى البنوك والنقد من ٣١ مارس ٢٠٢٢ بلغت 
٩٤٠٫٨ مليون دينار وبانخفاض عما كانت عليه في ٣١

مارس ٢٠١٨ عندما بلغت ١٫١ مليار دينار. وتتمثل تلك 
األرصدة في النقد والنقد املعادل واحلسابات اجلارية 

والودائع البنكية قصيرة األجل.

١٠ حتديات تواجه «مؤسسة البترول»
يتبني من العرض أعاله ان مؤسسة البترول 
الكويتية تواجه مجموعة من التحديات واملالحظات 

تتمثل في التالي:
١ـ  انخفاض قيمة بعض املشروعات املشتركة 
بسبب عدم حتقيق البعض منها لهوامش التكرير 
املتوقعة وتغيير في خطط وبرامج العمل، باالضافة 
الى اآلثار الناجتة عــن جائحة «كوفيد-١٩»، كل 
ذلك اثر على خطط تقدم سير العمل في بعضها، 
وبالتالي انخفاض ايرادات تلك  االستثمارات التي 
تتم احملاسبة عنها بطريقة حقوق امللكية، وبالتالي 
انعكاس أثرها على نتائج اعمال املؤسسة املجمعة.
٢ ـ انخفــاض أرصدة النقــد والودائع لدى 
املؤسسة ينذر بعجز في التدفقات النقدية املتوقعة، 
آخذين باالعتبار حجم االنفاق الرأسمالي املطلوب 
متويله من قبل املؤسسة، وكل االلتزامات األخرى 

جتاه الدولة والغير.
٣ ـ تواجه املؤسسة مخاطر التعثر في السداد 
للبنوك املقرضة ووكاالت ائتمان الصادرات وغيرها 

من مصادر التمويــل املتعامل معها واملقاولني، 
االمر الذي قد يلحق الضرر باملؤسســة ويؤثر 

على مكانتها ووضع االقتصاد الوطني.
٤ ـ زيادة اعتماد املؤسسة وشركاتها التابعة 
على القــروض، حيث بلغت نســبة الدين في 
٢٠١٨/٣/٣١ نحو ٣٧٫١٪ وارتفعت لتصل الى ٤٩٫٢٪ 
في ٢٠٢٢/٣/٣١، األمر الذي اتضح معه زيادة نسبة 
القــروض للموجودات وارتفاعها من ٤٨٫٥٪ في 

٢٠١٨/٣/٣١ الى ١٠٢٫٢٪ في ٢٠٢٢/٣/٣١.
٥ ـ ارتفعت قيمة اجمالــي املطلوبات خالل 
السنوات املالية محل الدراسة باستثناء السنة املالية 
املنتهية في ٢٠٢١/٣/٣١، حيث بلغت في ٢٠١٨/٣/٣١
نحو ١٥٫٢ مليار دينار، وارتفعت لتصل الى ٢٤٫٨

مليار دينار في ٢٠٢٢/٣/٣١.
٦ ـ ارتفــاع املصروفات العمومية واالدارية 
على الرغم من تدني ارباح وعوائد املؤسسة في 

بعض السنوات املالية محل الدراسة.
٧ ـ االرتفاع املســتمر لتكلفة إنتاج البرميل 

من النفط اخلام يشكل عبئا على ميزانية الدولة 
ويخفض من ايراداتها.

٨ـ  ارتفعت تكلفة املمتلكات واملعدات املتعلقة 
بإنتاج النفط والغاز خالل السنوات املالية محل 
الدراسة بنسبة ٤٣٫٥٪ يقابله ارتفاع بسيط في كمية 
االنتاج الفعلية خالل الفترة ذاتها وبنسبة ١٣٫٥٪.

٩ـ  انخفض اجمالي ايرادات االستثمار خالل 
السنة املالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ مقارنة بالسنوات املالية 

محل الدراسة.
١٠ ـ قامت املؤسســة بأكثر من تعديل على 
خطتها التمويلية اخلمسية نتيجة عوامل داخلية، 
منها تأخر االنتهاء من تنفيذ برامجها الرأسمالية 
وعوامل خارجية، أهمها السياســات والقوانني 
امللزمة لها من الدولــة، كما قامت بالتخارج من 
الصناديق والسندات احمللية بسبب ضعف اداء 
تلك االســتثمارات وعدم جدوى االحتفاظ بها 
بســبب األزمة االقتصادية العاملية مع تنبؤات 

بعدم حتسنها.


