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االربعاء ٢٥ يناير ٢٠٢٣ اقتصـاد

٥٤٠٥٤٠ مليون دينار ودائع  مليون دينار ودائع 
«مؤسسة البترول» بالبنوك احمللية«مؤسسة البترول» بالبنوك احمللية

أحمد مغربي

كشفت بيانات مالية حصلت عليها «األنباء» 
عن أن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها 
التابعة تســتثمر فوائــض اموالها في ودائع 
قصيرة وطويلة األجل ومبعدالت فائدة محددة 
متفق عليها مع البنوك احمللية، وبلغ رصيدها 
في الســنة املالية املنتهية في ٣١ مارس ٢٠٢٢
مــا قيمته ٥٤٠ مليون دينــار وبزيادة قدرها 

٤٥٫٥٪ عما كانت عليه في ٢٠١٨.
وأظهــرت البيانــات ان ارصــدة النقــد 
والودائع ملؤسســة البتــرول تأثرت خالل 
الفتــرة املاضية بشــكل كبيــر باملتغيرات 
التي طرأت خالل الســنوات األخيرة على 
املؤسســة، باإلضافــة الى تأثــر تدفقاتها 
النقدية بالعمليات التشغيلية والعمليات 
التمويلية واالســتثمارية التي متت خالل 
تلك الفترة، عالوة على تأثرها بنتائج اعمال 
اســتثماراتها األخرى، األمر الذي انعكس 
وبشكل سلبي على سيولتها ومالءتها املالية، 
حيث تنبأت الدراسات اخلاصة بالتدفقات 

النقدية خالل اخلمس السنوات (٢٠٢١/٢٠٢٠
ـ ٢٠٢٥/٢٠٢٤) املشار اليها في االستعراض 
املقدم من فريق عمل دراسة الوضع املالي 
ملؤسســة البترول الكويتية بحدوث عجز 
مالي يقدر بنحو ١٠ مليارات دينار آخذين 
باالعتبار حجم االنفاق الرأسمالي املطلوب 
متويله وااللتزامات األخرى، وهو ما يعرض 
املؤسســة ملخاطر عدم القدرة على الوفاء 
بااللتزامــات املاليــة للمقاولني واملقرضني 
والدولــة. وقالت البيانات ان العوائد التي 
حققتها «مؤسســة البترول» خالل السنة 
املاليــة املاضيــة بلغت ١٫٥ مليــون دينار.  
وتفصيليا، تتركز الودائع لدى «مؤسسة 
البترول» بـ ٥١٣٫٥ مليون دينار، ثم شركة 
البترول الوطنية الكويتية بـ ١٥٫٩ مليون 
دينار، ثم الشركة الكويتية لنفط اخلليج 
بـ ٥٫٠٢ ماليني دينار، ثم مؤسسة البترول 

الكويتية (أروبا) بـ٣٫٩ ماليني دينار.
وتاريخيا، سجلت ودائع «مؤسسة البترول» 
في عام ٢٠١٩ أعلى مستوى تاريخي عند ٦٢٦٫٢
مليــون دينار، لتحقق عوائد ســنوية بلغت 

٤٫٥ ماليني دينار. وإجماال، حققت «البترول» 
وشــركاتها عوائد محققة من الودائع البنكية 
بلغت ١٧٫٤ مليون دينار خالل السنوات اخلمس 
املاضية، ويالحــظ انخفاض العوائد احملققة 
لودائع «مؤسســة البترول» نتيجة انخفاض 
معدالت الفائدة التي تزامنت مع تفشي جائحة 

«كورونا» خالل األعوام املاضية.
النقد واحلسابات

علــى صعيــد آخر، بلغــت أرصــدة النقد 
واحلسابات اجلارية في السنة املالية املاضية 
مبلغ ٤٠١٫٧ مليون دينار وبانخفاض قدره ٣٣٠
مليــون دينار عندما بلغت مــا مبلغه ٦٠٠٫٢
مليــون دينار. كما حققــت عوائد قيمتها ١٥٨
ألــف دينار، مقارنة بعوائد محققة بلغت ٧٫٦
ماليني دينار في عام ٢٠١٨ عندما بلغ اجمالي 

الودائع ٧٣٢٣٫٨ مليون دينار.
ويالحــظ ان العوائــد احملققــة مــن النقد 
واحلسابات اجلارية قد شهدت انخفاضا بنحو 
٩٨٪ عــن الفوائــد احملققة في الســنة املالية 

املنتهية في ٣١ مارس ٢٠١٨.

٤٥٫٥٪ زيادة في حجم الودائع خالل ٢٠٢٢ مقارنة بـ ٢٠١٨
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الوضع المالي لمؤسسة البترول حتى ٢٠٢٤

إجمالي حساب الودائع خالل السنوات املالية األخيرة ألف (دينار كويتي)

٢٠١٨/٣/٣١٢٠١٩/٣/٣١٢٠٢٠/٣/٣١٢٠٢١/٣/٣١٢٠٢٢/٣/٣١السنة املالية املنتهية في البيان
١٩٫٥٧٥٣١٨٫١٢٢١١٧٫٥٨٩٦٩٫٢٧٢٥١٣٫٥٤٥مؤسسة البترول الكويتية

١٥٣٫٦٥٨١٧٢٫٩٤٣٣٧٫٣٧٩١٥٫٩٩٦-شركة البترول الوطنية الكويتية
الشركة الكويتية لالستكشافات البترولية 

---١٥٣٫١٧٩-اخلارجية

٢٫٩٣٤٤٫٥٥٢٥٫٠٢٤--الشركة الكويتية لنفط اخلليج

١٥٫٥٤٢١٫١٠٣٣٦٫٠٠٩٨٦٠٣٫٩٤٢مؤسسة البترول الكويتية (أروبا)

٣٠٩١٩٠٣٩٨٢٫٠٩٦٦٠٣شركة البترول الكويتية للطاقة
----٣٣٤٫٩٨٩الشركة الكويتية للعطريات

٣٧٠٫٤١٥٦٢٦٫٢٥٣٣٢٩٫٨٧٣١١٤٫١٦٠٥٣٩٫١١٠إجمالي الودائع
٦٫٥٣٥٤٫٥٠٩٣٫٤٥٧١٫٤٥٥١٫٤٨٢العوائد احملققة

تأثر التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية والتمويلية واالستثمارية الفترة املاضية

توقعات بحدوث عجز مالي يقدر بـ ١٠ مليارات دينار خالل السنوات اخلمس املقبلة

نواف السعود: الكويت تستهدف إنتاج ٤ ماليني برميل و٤ مليارات قدم مكعبة غاز بحلول ٢٠٤٠
أكد خالل مقابلة مع «أوكسفورد بيزنس».. السعي لالستمرار كالعب ومنافس دولي بالتكرير والبتروكيماويات

الشيخ نواف سعود الصباح

محمود عيسى

قال الرئيس التنفيذي ملؤسسة البترول الكويتية الشيخ 
نواف سعود الصباح إن اســتهداف زيادة إنتاج النفط 
الكويتي إلى ٤ ماليني برميــل يوميا، ورفع طاقة إنتاج 
الغاز إلى ٤ مليارات قدم مكعبة قياســية يوميا بحلول 
٢٠٤٠، ميثل جزءا من اخلطة اإلســتراتيجية للمؤسسة 

من اآلن حتى ٢٠٤٠.
وأوضح السعود في مقابلة مع مجموعة أوكسفورد 
بيزنس في ســياق تقريرها «الكويت ٢٠٢٢»، أن حتقيق 
هذه األهداف واحلفاظ عليها سيعتمد إلى حد كبير على 
تنفيذ برنامج استثمار رأسمالي كبير لتغطية العمليات 
في القطاعات الرئيسية الثالثة في صناعة النفط، وهي: 
التنقيب واإلنتاج، وقطاع تخزيــن النفط اخلام والغاز 
الطبيعي قبل تكريرهما ومعاجلتهما فضال عن خطوط 
األنابيب والبنية التحتية الالزمة للنقل مثل محطات الضخ 
وشــاحنات الصهاريج وناقالت النفط، وقطاع التكرير 

وإنتاج املشتقات والبتروكيماويات وشبكات التوزيع.
وحول أكثر فرص االســتثمار جاذبيــة في صناعة 
النفط والغاز بالكويت، قال السعود إن خدمات ومعدات 
احلفر البرية والبحرية متثل فرص تعاون رئيسية، كما 
أن تقنيــات تطوير الزيوت الثقيلة وغير التقليدية متثل 
مجاالت محتملة لالستثمار، ونتوقع أن جتذب التطبيقات 
احملسنة الستخراج النفط واحللول البيئية الهادفة للتخلص 

من الكربون، اهتماما خاصا من قبل 
املستثمرين. 

التكرير  وفيما يتعلــق بقطــاع 
والبتروكيماويات، أشار إلى أن الهدف 
يتمثل في زيادة الطاقة التكريرية احمللية 
إلى ١٫٦ مليــون برميل يوميا، ورفع 
مستوى التكامل بني مصافي التكرير 
من جهة ومرافق البتروكيماويات من 
جهة أخرى، السيما ان البتروكيماويات 
واملشتقات النهائية هي مجاالت إضافية 
لتوسيع قطاع التكرير والبتروكيماويات 

لدينا.
«بالنظر  بالقول:  السعود  وأضاف 
إلى املستقبل، ستكتسب أجندة حتول 
الطاقة اخلاصة بنــا مكانة بارزة في 

ضوء شراكاتنا مع قادة التكنولوجيا وأصحاب رأس املال 
املغامر، ما سيساعدنا في إيحاد أنشطة جديدة وخلق فرص 
استثمارية وإنشاء حتالفات تسويقية على نحو ميكننا 
من حتقيق استراتيجيتنا طويلة املدى». وعن اإلجراءات 
التي من شأنها تعزيز قدرات الكويت في مجال التكرير 
واملعاجلة والتسويق وتعزيز قدرتها التنافسية الدولية، 
أشــار السعود الى أن مشروع الوقود النظيف، الذي مت 
إطالقه عام ٢٠٢٢، وهو عبارة عن مشروع بقيمة ١٦ مليار 
دوالر في مصفاتي ميناء األحمدي وميناء عبداهللا، وهما 

منشأتان بدأتا بالفعل في تصدير الوقود 
الصديق للبيئة، فضال عن تشــغيل 
مصفاة الزور التي بلغت تكلفتها أيضا 
١٦ مليار دوالر وتعمل بطاقة تكريرية 

قدرها ٦١٥ ألف برميل يوميا.
التكرير  أنشــطة  ومــن حيــث 
والبتروكيماويات، قال: «نطمح للحفاظ 
على دورنا كالعب ومنافس دولي في 
مجال التكرير والبتروكيماويات، ومن 
أجل حتقيق األداء الربعي األعلى وافضل 
النتائج املالية، نسعى جاهدين لتحسني 
أدائنا التشــغيلي واملالي باســتمرار 
لالستفادة من أصولنا واستخراج أكبر 

قيمة من برميل النفط».
وتابــع بالقول: «نبــذل قصارى 
جهودنا لتحقيق فرص تكامل البتروكيماويات من خالل 
استهداف احلد األقصى من هوامش التكرير واملوثوقية، 
حيث تعول مؤسسة البترول على أهمية االبتكار واألبحاث 

والتطوير والرقمنة لتحقيق هذه األهداف».
وأشــار إلى ضرورة تركيز اجلهود املبذولة ملعاجلة 
فجوة املهارات في قطاع النفط والغاز على خلق الفرص 
لتطوير وبناء جيل جديد من املهنيني والقادة، ومتكينهم 
من احلصــول على املهارات التي يحتاجون إليها خلدمة 
الصناعة والبلد بشكل أفضل، وفي هذا الصدد نستخدم 

أدوات متقدمة في مجاالت عدة كاألبحاث والتطوير واالبتكار 
والرقمنة والذكاء االصطناعي واألمتتة.

وتطرق الســعود إلى أهمية الغاز الطبيعي في مزيج 
الطاقة املســتقبلي في الكويت، قائال انه عنصر مهم في 
مزيج الوقــود لتوليد الطاقة فضال عن كونه مادة أولية 
لصناعة البتروكيماويات، ومع أخذ ذلك في االعتبار، فإن 
الهدف هو زيادة إنتاج الغــاز غير املصاحب واحملافظة 
عليه مبقدار ملياري قدم مكعبة قياسية يوميا بحلول عام 
٢٠٤٠، عالوة على أننا نتابع العديد من املشاريع لتحديث 
البنية التحتية للغــاز ومنها مرافق اإلنتاج األولية للغاز 

املصاحب واحلر، وكذلك مرافق معاجلة الغاز. 
وقد بدأت مؤسســة البترول الكويتية في عام ٢٠٢١

بتشغيل أحد أكبر مرافق استيراد الغاز الطبيعي املسال في 
العالم بطاقة قدرها ٣ مليارات قدم مكعبة قياسية يوميا، 
وأنشــأت شبكة شاملة عبر البالد لغاز الوقود ألغراض 

االستهالك احمللي وتشغيل محطات توليد الطاقة.
وفي ختام حديثه مع مجموعة اوكسفورد بيزنس أكد 
الشــيخ نواف سعود الصباح على ان استهداف حتقيق 
صافي انبعاثــات صفرية بحلول عــام ٢٠٥٠ ال يخدم 
األهداف البيئية واالجتماعية واحلوكمة فحسب، بل انه 
يرسم أيضا خارطة طريق لألعمال واالنشطة التجارية 
املستقبلية. وتشمل هذه األنشطة التقاط الكربون وتخزينه، 
والهيدروجني األخضر املستدام والوقود احليوي وإعادة 

تدوير البتروكيماويات.

التغيرات املناخية تدفع دول املنطقة 
لزيادة استثماراتها في البنية التحتية للمياه

محمود عيسى

قالت مجلة ميد إن االستثمار في البنية 
التحتية للمياه بدول املنطقة في ظل تزايد 
اجلهود لتقليل انبعاثات الكربون سيكون 
مهمة غير عادية، الســيما ان هذه البنية 
التحتيــة أهم محرك لتغيــر املناخ وهي 

ضحية هذا التغير في الوقت ذاته.
وأضافــت املجلــة فــي تقريــر أعدته 
بالشــراكة مع شركة بنتلي سيستمز أن 
أكثر من ٧٠٪ من انبعاثات غازات الدفيئة 
العامليــة يأتي من البنيــة التحتية، وقد 
تأثر بالفعل ما ال يقل عن ٨٥٪ من سكان 
العالم والبنية التحتية نتيجة تغير املناخ 
وظواهر الطقس املتطرفة، ويرتبط العديد 
من هذه األحداث مباشرة بالبنية التحتية 
للمياه. وقد أورد تقرير صادر عام ٢٠٢١

عن مكتب خدمات املشاريع التابع لألمم 
املتحدة بأن ٥٤٪ من جميع تكاليف التكيف 

مع املناخ على مستوى العالم بني عامي 
٢٠١٠ و٢٠٥٠ ستنصب على قطاع البنية 
التحتية للمياه. وأشــارت املجلة الى ان 
تغير املناخ يفرض ضغوطا كبيرة على 
البنيــة التحتية في جميع أنحاء العالم، 
حيث يؤدي ارتفاع درجات احلرارة إلى 
ظواهر مناخية شديدة ال ميكن التنبؤ بها، 
ومن املقرر أن ترتفع درجات احلرارة في 
الشرق األوسط مبا يقرب من نصف درجة 
مئوية كل عقد، مع تزايد الظواهر اجلوية 
املتطرفة، ومن بينهــا اجلفاف واألمطار 
الغزيــرة، وفقــا لتقريــر صــدر حديثا. 
وســيكون االستثمار في البنية التحتية 
للمياه مع تقليــل انبعاثات الكربون في 
الوقت نفسه مهمة غير عادية،ألن الكثير 
مــن تصميمات البنيــة التحتية احلالية 
لقطاع املياه قد مت بناؤه اعتمادا على تواتر 
األحداث الكارثيــة، والتي كانت بصورة 
تاريخية أقل انتشارا مما هي عليه اليوم.

قراصنة كوريون استولوا 
على ١٠٠ مليون دوالر عمالت مشفرة

 ،«FBI» قال مكتب التحقيقات الفيدرالي
إن إحــدى جماعات القرصنــة املرتبطة 
بكوريا الشــمالية كانت وراء ســرقة ما 
قيمته ١٠٠ مليون دوالر من خالل اختراق 

أحد منتجات التشفير العام املاضي.
وأضاف في بيان، أنه قادر على تأكيد 
 ،«APTو«٣٨ «Lazarus Group» أن مجموعتي
وهمــا مجموعتــا قرصنــة مرتبطتان بـ 
«بيونغ يانغ»، مســؤولتان عن الهجوم 
على ما يسمى «جسر هوريزون» في عام 
 ،«CNBC» ٢٠٢٢، وفقــا ملا ذكرته شــبكة

واطلعت عليه «العربية.نت».
ويتم اســتخدام «جســر هوريزون» 
مــن قبل املتداولني فــي األصول الرقمية 
كجســر ملبادلــة العمــالت املشــفرة بني 
شبكات بلوكتشني املختلفة. وقال مكتب 
التحقيقــات الفيدرالي أيضا، إن اجلهات 
الفاعلة اإللكترونية في كوريا الشمالية 
استخدمت هذا الشهر نظام Railgun لغسل 

ما يزيد على ٦٠ مليون دوالر من عمالت 
إيثر املسروقة خالل عملية القرصنة في 
يونيو ٢٠٢٢.  وأوضح مكتب التحقيقات 
الفيدرالــي أن جــزءا من عمــالت «إيثر» 
املسروقة مت إرساله إلى العديد من مزودي 
خدمات األصــول االفتراضية وحتويلها 

إلى عملة بيتكوين.
ووقت االختراق، قالت شركة حتليالت 
شبكة سالسل الكتل، «Elliptic» إن هناك 
«مؤشرات قوية» على أن «Lazarus» كانت 
وراء الهجــوم. وعلى الفــور تقريبا كان 
املتسللون يحاولون نقل األموال من خالل 

وسائل إلخفاء هويتهم.
ويواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي 
جهــوده لتحديد وتعطيل ســرقة كوريا 
العملــة املشــفرة،  الشــمالية وغســيل 
والتي تســتخدم لدعم برامج الصواريخ 
الباليستية وأسلحة الدمار الشامل لكوريا، 

وفقا للبيان.

تعديل «أوپيك+» سياسة اإلنتاج 
باجتماع فبراير.. غير مرجح

رويتــرز: قالت ٥ مصادر في «أوپيــك+» أمس، إنه من املرجح أن تصادق 
اللجنة الوزارية في املجموعة على سياســة إنتاج النفط احلالية عندما جتتمع 
األسبوع املقبل، في وقت تشــهد السوق توازنا بني اآلمال في انتعاش الطلب 

الصيني الذي يقود ارتفاع أسعار النفط واملخاوف االقتصادية.
ويجتمع وزراء من منظمة البلدان املصدرة للبترول (أوپيك) وحلفاء بقيادة 
روسيا، املعروفني مجتمعني باسم «أوپيك+»، في ١ فبراير، وميكن للجنة التي 
تسمى جلنة املراقبة الوزارية املشتركة (JMMC)، الدعوة إلى اجتماع «أوپيك+» 

الكامل، فيما قال مصدر في «أوپيك+»: «ال أتوقع تغييرات».


