
14
االثنني ١٦ يناير ٢٠٢٣ اقتصـاد

األصول الثابتة املجمعة حسب الشركات

الشركة

2022

التكلفة
(د.ك)

االستهالك
املتراكم

(د.ك)
(35.900.087)57.064.104مؤسسة البترول الكويتية

(6.081.660.000)22.161.621.000شركة نفط ال كويت
(3.377.482.463)9.655.054.580شركة البترول الوطنية الكويتية

(490.500.000)1.037.624.000شركة ناقالت النفط الكويتية
(267.077.474)287.420.109شركة صناعة الكيماويات البترولية

(2.361.985.000)4.469.093.000الشركة الكويتية لالستكشاف البترولية اخلارجية
(1.683.000)5.589.317.000الشركة الكويتية للصناعات البترولية املتكاملة

(1.381.191.000)2.404.053.000الشركة الكويتية لنفط اخلليج
(909.463.955)1.458.287.229شركة كي.بي.سي هولدجنز (أوروبا)

(14.906.942.929)47.119.534.022اإلجمالي

٤٧٫١٤٧٫١ مليار دينار ممتلكات وأصول  مليار دينار ممتلكات وأصول 
قطاع النفط والغاز في الكويتقطاع النفط والغاز في الكويت

أحمد مغربي

كشــفت بيانات ماليــة، حصلت عليهــا «األنباء»، 
عن أن حجم أصول القطاع النفطي شــهد قفزة كبيرة 
بنهاية السنة املالية ٢٠٢١ /٢٠٢٢ ليبلغ مستوى ٤٧٫١١
مليار دينار، وهو األعلى تاريخيا، بفضل االنتهاء من 
مجموعة ضخمة من املشــاريع الكبــرى في مقدمتها 
مصفاة الزور ومنشأة استيراد الغاز املسال ومشروع 

الوقود البيئي.
وتفصيليًا، أظهرت البيانات ان شركة نفط الكويت 
اســتحوذت على النصيب األكبر من املمتلكات بنحو 
٤٧٪ وبقيمة ٢٢٫١ مليار دينار، تلتها شــركة البترول 

الوطنية الكويتية بـ ٩٫٦ مليارات دينار.
أما الشركة الكويتية للصناعات البترولية املتكاملة 
(كيبك) فلديها أصول تبلغ تكلفتها ٥٫٥ مليارات دينار، 
أما الشركة الكويتية لالستكشافات البترولية اخلارجية 
(كوفيك) فلديها أصول تبلغ قيمتها ٤٫٤ مليارات دوالر.

ولدى الشركة الكويتية لنفط اخلليج أصول مجمعة 
بقيمة ٢٫٤ مليارات دينار، وشركة ناقالت النفط أصول 
بقيمة مليار دينار، كما أن شركة كي بي سي هولدجنز 

(أوروبا) لديها أصول بقيمة ١٫٤ مليار دينار.
وقالــت البيانــات إن شــركة صناعــة الكيماويات 
البتروليــة لديها أصول بلغت كلفتهــا ٢٨٧٫٤ مليون 
دينار، كمــا ان مؤسســة البترول الكويتيــة (املبنى 

اإلداري) تبلغ كلفته املالية نحو ٥٧ مليون دينار.
وأوضحت البيانات ان االستهالك املتراكم لعام ٢٠٢٢
بلغ ١٤٫٩ مليار دينار، تركز لدى شــركة نفط الكويت 
بقيمة ٦ مليارات دينار وشركة البترول الوطنية بـ ٣٫٣

وكشفت البيانات عن ان األراضي واملباني والطرق 
لدى القطاع النفطي تبلغ قيمتها أو كلفتها االجمالية 
٢٫٤٧ مليــار دينــار، اما آالت اخلدمــة ومعدات احلفر 
فقد بلغت كلفتها ٧٨٫٢ مليون دينار، ومراكب بحرية 
بقيمة ٨٥٦ مليون دينار وأثاث وأدوات ومعدات ١٨٠٫١
مليون دينار وســيارات وســفن وقطع بحرية ١٨٤٫٢

مليون دينار.

مليارات دينار، وشركة (كوفبيك) بقيمة ٢٫٣ مليار دينار.
أمــا صافي القيمــة الدفترية ألصــول القطاع النفطي 
فقد بلغت ٣٢٫٢ مليار دينار تركزت ايضا في شركة نفط 
الكويت بقيمة ١٦ مليار دينار، والبترول الوطنية بقيمة 
٦٫٢ مليارات دينار وشركة (كيبيك) بقيمة ٥٫٥ مليارات 
دينــار، علما أن صافي القيمــة الدفترية للقطاع النفطي 

خالل عام ٢٠٢١ بلغت ٣١٫٥ مليار دينار.

وتطرقــت البيانات إلى رصد اصــول القطاع النفطي 
حســب النوع، حيث اظهرت ان ممتلــكات النفط والغاز 
فــي البالد بلغــت ٤٫٤ مليارات دينار، فيمــا بلغت قيمة 
اخلزانــات وخطوط االنابيب واالرصفة البحرية نحو ٥
مليارات دينار، ومصنــع وآالت بقيمة ١١٫٥ مليار دينار، 
وآبار ومسح زلزالي بقيمة ٧٫٤ مليارات دينار، وموجودات 

حتت االنشاء بقيمة ١٤٫٩ مليارات دينار.

«نفط الكويت» في الصدارة بـ «نفط الكويت» في الصدارة بـ ٢٢٫١٢٢٫١ مليار دينار تليها «البترول الوطنية» بـ  مليار دينار تليها «البترول الوطنية» بـ ٩٫٦٩٫٦ مليارات مليارات

«البتـرول» لديها مشـاريع نفطية حتت اإلنشـاء بلغت قيمتهـا اإلجماليـة ١٥ مليار دينار
٧٫٤ مليارات دينـار آبار نفطية.. و٤٫٩ مليارات خزانات وخطـوط أنابيب وأرصفة بحرية
القطـاع ميتلك أراضـي ومباني وطرقًا بقيمـة ٢٫٤ مليار دينار.. وسـيارات وسـفنًا بــ ١٨٤٫٢ مليونًا

األصول الثابتة املجمعة حسب النوع للعام 2022 (بآالف الدنانير)

االستهالك املتراكم (دينار)التكلفة اإلجمالية (دينار)البند
(2.347.700.000)4.451.732.000ممتلكات النفط والغاز

(2.172.888.000)4.944.471.000اخلزانات وخطوط األنابيب واألرصفة البحرية
(5.269.674.979)11.578.393.022مصنع وآالت

(3.462.985.000)7.463.176.000اآلبار واملسح الزلزالي
(70.499.000)78.202.000آالت اخلدمة ومعدات احلفر

(400.986.000)856.056.000املراكب البحرية
(952.003.000)2.474.834.000األرض واملباني والطرق
(116.038.000)180.182.000أثاث وأدوات ومعدات

(114.169.000)184.254.000السيارات والسفن والقطع البحرية
ـ14.908.234.000موجودات حتت اإلنشاء

(14.906.942.979)47.119.534.022اإلجمالي

الهارون: البنوك محّصنة من رفع الفائدة.. بفضل مرونتها وتنويع إيراداتها

محمود عيسى

قال محافظ بنك الكويت 
املركــزي باســل الهارون إن 
بيئة أسعار الفائدة املنخفضة 
التي سادت في الكويت منذ 
عــام ٢٠٢٠، باإلضافــة إلــى 
التأجيالت املتعلقة بتسديد 
القــروض لدى اســتحقاقها 
نتيجة انتشار وباء كورونا، 
ســاعدت على منو احملفظة 
القطــاع  لــدى  اإلقراضيــة 

املصرفي الكويتي.
وكان الهــارون يتحــدث 
فــي مقابلــة مــع مجموعــة 
اوكسفورد بيزنس في سياق 
تقريرها الســنوي «الكويت 
٢٠٢٢»، حيث قــال ردا على 
سؤال حول رؤيته إلمكانات 
الصناعة املصرفية بالكويت 
خالل السنوات القادمة، وكيف 
يتوقع تطــور اإلقراض مع 
ارتفــاع الفائــدة، إن القطاع 
الكويتــي أظهــر  املصرفــي 
مرونتــه خالل األزمة املالية 
العاملية ووباء كورونا، ولكن 
مع ارتفــاع أســعار الفائدة 
وازدياد تكلفة االئتمان، فإن 
االقتراض قد أصبح بالتالي 
أقل جاذبية ومن املتوقع أن 
يتباطأ منو االقتراض إال انه 

سيبقى إيجابيا. 
أنــه  الهــارون  وأضــاف 

رأس املال اإلجمالي للقطاع 
املصرفي احمللي ١٨٫٤٪، وهو 
أعلى بكثير من احلد األدنى 
لبنك الكويت املركزي والبالغ 
١٣٪، والتفاقية بازل الثالثة 

والبالغ ٨٪.
إلــى أن نســبة  ولفــت 
إلــى  املتعثــرة  القــروض 
إجمالي القروض لدى القطاع 
املصرفي ظلت أقل من ٣٪ منذ 
الربع األخير من ٢٠١٤، وقد 
بلغــت ١٫٥٪ في نهاية الربع 
الثاني مــن ٢٠٢٢، باإلضافة 
إلــى ذلك، فقد بلغت نســبة 
تغطية املخصصات للقروض 
املتعثرة ٣٠٣٪ فــي أكتوبر 

وأشار إلى أن بنك الكويت 
املركــزي اعتمــد نهجا مرنا 
وتقدميا للتنظيم مع تشجيع 
االبتكار املسؤول واملستدام، 
حيث يواصل البنك حتسني 
البنية التحتيــة التنظيمية 
مــن خالل إصــدار تعليمات 
إلى الســوق مبجــاالت مثل 
احلوسبة السحابية والتأهيل 
للدخول للساحة الرقمية، كما 
يعمل أيضا على حتديث أطر 
املفتوحة  العمل املصرفيــة 
واالستعانة مبصادر خارجية.
أن  الهــارون  وأوضــح 
مــن شــأن برامــج احلماية 
التنظيميــة فــي البــالد أن 

دورا رئيســيا فــي متويــل 
املشــاريع التنمويــة التــي 
تنســجم مع رؤيــة الكويت 
اجلديدة ٢٠٣٥، والتي تهدف 
إلى حتويل البالد إلى مركز 

مالي وجتاري عاملي».
الرقمنة املصرفية 

وقال الهــارون انه ميكن 
لبنك الكويت املركزي حتسني 
النظام البيئي احمللي لالبتكار 
املصرفي عبر حتقيق رؤية 
الكويت اجلديدة، مشيرا إلى 
أن تبني الرقمنة ميثل عامال 
رئيســيا في جهود حتديث 

القطاع املالي في البالد. 

املصرفي الكويتي تعبر عن 
أوضاع مالية صحية تعكس 
ضمان النمو املطرد وإمكانية 
استمراره دون التفريط في 
أما  املقدمة،  جودة اخلدمات 
مــن حيــث إدارة املخاطــر، 
فــإن البنوك الكويتية تبقى 
محصنة متاما ومجهزة جيدا 
باألدوات والقدرات اإلدارية 
التي حتميها من اإلشــكاالت 

غير الضرورية. 
وأوضــح أنــه من خالل 
استخدام خط دفاع إضافي، 
الكويــت  يتواصــل بنــك 
املركزي بانتظام مع البنوك 
للتعرف على نقاط الضعف 
من خالل اختبار الضغط أو 
اجلهد الذي يتم إجراؤه كل 
فترة دورية فضال عن أدوات 
الكشــف األخرى، ويضمن 
التصــدي للتهديــدات التي 
يتعرض لها االستقرار املالي 

في البالد. 
جتــدر اإلشــارة إلــى أن 
اختبارات اجلهد الفصلية آنفة 
الذكر ودراســات االستقرار 
املالــي االســتباقية متثــل 
خير دليــل على أن احملافظ 
املالية لدى البنوك الكويتية 
محميــة وفــي وضــع جيد 
ميكنها من مواجهة وحتمل 
الصدمات اخلارجية في أكثر 

السيناريوهات تطرفا.

.٢٠٢٢
وفــي معــرض رده على 
ســؤال حول رؤيتــه لقطاع 
العمليات املصرفية املتفرقة 
أو التجزئة، توقع أن ينعكس 
ازدهار أسواق النفط وارتفاع 
اخلدمــات  علــى  أســعاره 
املقدمة للشركات  املصرفية 
واملؤسسات، حيث ستكون 
حافزا لها لتعزيز االستثمار 
من خالل االقتراض مع ظهور 

املزيد من فرص األعمال. 
وتابع بالقول: «باإلضافة 
إلــى مســاهمته فــي تنويع 
االقتصاد الكويتي، من املتوقع 
أن يلعب القطــاع املصرفي 

تدعم ومتكن تطبيق التقنيات 
اجلديدة، وبهذا املعنى، يعمل 
بنــك الكويــت املركزي على 
حتســني إطار التكنولوجيا 
املالية احلالي، وحتديدا إطار 

املدفوعات واإلقراض.
وكشف عن أن «املركزي» 
يخطــط على نطاق أوســع 
ملواصلة دعم محركات التنمية 
املســتدامة،  االقتصاديــة 
وكذلــك حتديد السياســات 
النقدية واالئتمانية لتعزيز 
االســتثمار وحتقيق التقدم 
االقتصادي واالجتماعي، ومع 
زيادة الدخــل القومي، فمن 
املتوقــع أن يرتفع تصنيف 
الكويت على مؤشر الرفاهية 

واالزدهار االقتصادي. 
وتابــع أن بنــك الكويت 
البنــوك  املركــزي يشــجع 
العاملــة فــي البــالد علــى 
متويلهــا  قاعــدة  تنويــع 
التكنولوجيا  نحو قطاعــي 
واملعرفــة املتقدمــة، وكذلك 
التمويالت  الترويج لضــخ 
الطاقــة  الالزمــة ملصــادر 
املتجددة والبديلة، إلى جانب 

التكنولوجيا النظيفة.
أوضاع مالية صحية 

وختــم باســل الهــارون 
حديثه مع اوكسفورد بيزنس، 
بالتأكيد على أن أرقام القطاع 

محافظ بنك الكويت املركزي خالل مقابلة مع «أوكسفورد بيزنس».. ضمن تقريرها السنوي «الكويت ٢٠٢٢»

باسل الهارون

علــى الرغــم مــن أن تأثير 
هذه التطــورات قد ينعكس 
على القطــاع املصرفي، فإن 
الكويتية محصنة  البنــوك 
من تداعياتها بفضل الطبيعة 
املرنة التــي تتمتع بها على 
نحو ميكنها من التركيز على 
مصــادر تدفقــات اإليرادات 
األخــرى واالســتفادة منها 

قدر اإلمكان.
قطاع مصرفي قوي

وسألت اوكسفورد بيزنس 
محافظ البنــك املركزي عن 
قــدرة البنــوك احملليــة في 
الوقت احلاضر وفي املستقبل 
على إدارة املخاطر وامتصاص 
اخلارجيــة  الصدمــات 
واالستفادة من فرص النمو، 
فقــال إن البنــوك الكويتية 
خرجــت مــن أزمــة كورونا 
قويــة وحققت أرباحا ثابتة 
في عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ بسبب 
قــوة القطاع الــذي منا على 
الرغم من الصدمات اخلارجية 
وعدم اليقني اجليوسياسي. 
وأضاف الهارون أنه حتى 
مــع مخاطــر حــدوث ركود 
عاملــي محتمل، فمن املتوقع 
أن تظــل البنــوك الكويتية 
قادرة علــى العمل مبرونة، 
ففــي الربع الثانــي من عام 
٢٠٢٢، بلــغ معــدل كفايــة 

«املركزي» يشجع البنوك احمللية على تنويع متويالتها بقطاعات التكنولوجيا والطاقة املتجددة
خفض الفائدة في ٢٠٢٠ وتأجيل أقساط املواطنني.. دّعما منو محفظة قروض البنوك

نتوقع تراجع جاذبية االقتراض وتباطؤه.. في ظل ارتفاع الفائدة وازدياد تكلفة االئتمان
ندعم جهود التنمية املستدامة.. ونتوقع ارتفاع تصنيف الكويت مبؤشر الرفاهية االقتصادية

٦٧٣٦٧٣ طنًا مشتريات البنوك «املركزية» من الذهب خالل  طنًا مشتريات البنوك «املركزية» من الذهب خالل  طنًا مشتريات البنوك «املركزية» من الذهب خالل  طنًا مشتريات البنوك «املركزية» من الذهب خالل  مشتريات البنوك «املركزية» من الذهب خالل  طنًا مشتريات البنوك «املركزية» من الذهب خالل  طنًا مشتريات البنوك «املركزية» من الذهب خالل  طنًا مشتريات البنوك «املركزية» من الذهب خالل ١١ شهرًا
أظهرت أحدث بيانات مجلس الذهب العاملي 
أن البنوك املركزية اشترت ٥٠ طنا أخرى من 
املعدن األصفر على أساس صافي خالل نوفمبر 
٢٠٢٢، وهو ما ميثل زيادة بنسبة ٤٧٪ عن أرقام 

أكتوبر املعدلة البالغة ٣٤ طنا.
ومن هذا اإلجمالي الصافي، استحوذت ٣ بنوك 
مركزية على إجمالي مشتريات ٥٥ طنا، بينما 
ســاهم اثنان إلى حد كبير في إجمالي املبيعات 
البالغة ٥ أطنان، مما يدل على قوة الطلب، وفقا 
ملا ذكره «مجلس الذهب العاملي»، واطلعت عليه 

«العربية.نت».
وكانت البنوك املركزية أحد أبرز معالم سوق 
الذهب في عام ٢٠٢٢، حيث كانت مشتريا صافيا 
لنحــو ٦٧٣ طنا بني الربع األول والربع الثالث، 

وبالنظــر إلى صورة العام بأكمله، من احملتمل 
أن تكون البنوك املركزية قد جمعت مســتوى 

مرتفعا من الذهب لعدة عقود في عام ٢٠٢٢.
وجاء أكبر إعالن لهذا الشهر من بنك الشعب 
الصيني، الذي كشف عن زيادة قدرها ٣٢ طنا، 
وهــي أكبر عملية شــراء مت اإلبالغ عنها في 
نوفمبر وأول زيادة معلن عنها في احتياطيات 
الذهب منذ ســبتمبر ٢٠١٩. ووفقا للمحلل في 
مجلس الذهب العاملي كريشــان غوباول «يعد 
اإلعــالن مهما، نظرا ملوقــع الصني التاريخي 
كمشتر كبير للذهب، حيث تراكمت ١٤٤٨ طنا 
بــني عامي ٢٠٠٢ و٢٠١٩. ويبقى أن نرى ما إذا 
كان هذا ســتتبعه تقارير عن استمرار الشراء 
في ديسمبر». وفي نهاية نوفمبر، بلغ احتياطي 

الذهب لدى بنك الشــعب الصيني ١٩٨٠ طنا ما 
يعادل (٣٫٤٪ من إجمالي احتياطي الصني البالغ 

أكثر من ٣ تريليونات دوالر).
بدوره، واصل البنك املركزي التركي شراء 
الذهــب في نوفمبر، مضيفا ١٩ طنا أخرى إلى 
احتياطياته الرسمية، وهذا يرفع صافي مشترياتها 
من الذهب حتى تاريخه إلى ١٢٣ طناـ  وهي أكبر 
كمية مت اإلبالغ عنها من قبل أي دولة ـ ورفع 
احتياطياتها الرسمية من الذهب إلى ٥١٧ طنا (متثل 
البنك  ٢٧٪ من إجمالي االحتياطيات). وأضاف 
املركزي جلمهورية قرغيزستان إلى احتياطياته 
من الذهب للمرة األولى هذا العام، حيث اشترى 
٣ أطنان في نوفمبر لزيادة إجمالي احتياطياته 

من الذهب إلى ١٦ طنا.


