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اقتصـاداالحد ٧ أغسطس ٢٠٢٢

«الوطني» و«بيتك» ضمن أقوى ٣٠ بنكًا بالشرق األوسط بأصول ١٨٠٫٤ مليار دوالر
كشفت فوربس الشرق األوسط عن قائمة 
«أقوى ٣٠ بنكا في الشرق األوسط لعام ٢٠٢٢»، 
حيث جاء ضمن القائمة، بنك الكويت الوطني 
باملركز السادس، وبيت التمويل الكويتي «بيتك» 
باملركز التاسع، وذلك بإجمالي أصول للبنكني 

بلغت ١٨٠٫٤ مليار دوالر.
وأظهرت القائمة ان القيمة السوقية اإلجمالية 
ألكبر ٣٠ بنكا في املنطقة ارتفعت إلى ٥٨٦٫٦ 
مليار دوالر، حســب إغالقات األسواق في ٢٨ 
يونيو املاضي، مع أصول إجمالية بلغت ٢٫٥ 
تريليون دوالر، بينما هيمنت البنوك اخلليجية 
على القائمة، ممثلة بـ٢٥ بنكا في دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
بنك الكويت الوطني

وبالعودة إلى البنوك الكويتية التي جاءت 
ضمن القائمة، فقد احتل بنك الكويت الوطني 
املركــز الـ ٦، وذلك بقيمته الســوقية البالغة 
٢٥٫٥ مليار دوالر، وأصوله عند ١٠٩ مليارات 
دوالر، وإجمالي إيرادات بـ٣٫٧ مليارات دوالر، 

وصافي أرباح يبلغ ١٫٢ مليار دوالر.
ويتولى منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيــس التنفيــذي ملجموعة بنــك الكويت 
الوطني عصام جاسم الصقر، وميلك «الوطني» 
١٤٠ فرعــا في ١٤ دولــة، ويوظف٧٥١١ موظفا، 
ويضع البنك أهدافــا داخلية خلفض إجمالي 
االنبعاثات التشغيلية بنسبة ٢٥٪ بحلول ٢٠٢٥، 
ويطمح للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية 

من الناحية التشغيلية بحلول عام ٢٠٣٥.
بيت التمويل الكويتي «بيتك»

حل بيت التمويل الكويتي «بيتك» باملركز 
التاسع ضمن القائمة، وذلك بقيمته السوقية 

البالغــة ٢٤٫٧ مليــار دوالر، وأصولــه عند 
٧١٫٤ مليــارات دوالر، وإجمالــي إيــرادات بـ 
٣٫٦ مليــارات دوالر، وصافــي أرباح يبلغ ١ 

مليار دوالر.
ويتولى منصب الرئيس التنفيذي ملجموعة 

«بيتك»ـ  بالتكليف عبدالوهاب عيسى الرشود، 
حيث يعــد بيت التمويــل الكويتي هو أول 
بنك إسالمي أســس بالكويت في عام ١٩٧٧، 
ومتتد عملياته اليوم إلى البحرين والسعودية 
واإلمارات وتركيا وماليزيا وأملانيا، ولدى بيتك 

٥٢٦ فرعا عامليا، ويوظف ١٣ ألف شخص.
ترتيب البنوك اخلليجية

وعلى صعيد البنوك اخلليجية ضمن القائمة، 
 (QNB) فقد تصدرت مجموعة بنك قطر الوطني
القائمة للعام الثاني على التوالي، بإجمالي أصول 
قيمتها ٣٠٠٫٣ مليار دوالر، يليها في املركز الثاني: 
بنــك أبوظبي األول، والبنك األهلي الســعودي، 

ومصرف الراجحي. 
ويأتي بنك اإلمــارات دبي الوطني في املركز 
اخلامس للتصنيف، في حني جمعت هذه البنوك 
مجتمعة ١٦٫٨ مليار دوالر من األرباح في ٢٠٢١، 
لتشكل ٤٩٪ من إجمالي أرباح ٣٠ بنكا مدرجا في 

قائمة اكبر ٣٠ مصرفا بالشرق األوسط.
وقد متكنت البنوك في منطقة الشرق األوسط 
وشــمال أفريقيا من تخطي أزمة كورونا، حيث 
شــهد أكبر ٣٠ بنكا في املنطقة منوا في مجموع 
األصول بنســبة ١٣٪ فــي ٢٠٢١، لتصل إلى ٢٫٥ 
تريليون دوالر، مقارنة بـ٢٫٣ تريليون دوالر في 
٢٠٢٠، بينمــا زادت األرباح بنحو ٣٧٪ لتتجاوز 

٣٤ مليار دوالر. 
ويتوقع أن يشهد القطاع املصرفي في املنطقة 
مزيــدا من النمو في عام ٢٠٢٢، بدعم من ارتفاع 
أســعار النفط، وقــد رجحت وكالــة فيتش في 
تقريرها مؤخرا، أن تؤدي زيادة أســعار النفط 
والنشــاط االقتصادي القــوي وارتفاع معدالت 
الفائدة، إلى انتعــاش ربحية البنوك اإلماراتية 

وعودتها ملستويات ما قبل اجلائحة.

وفقاً لقائمة «فوربس».. و٢٫٥ تريليون دوالر أصول أقوى ٣٠ مصرفاً باملنطقة

عبدالوهاب الرشود عصام الصقر

عالء مجيد

متكنت البنوك الكويتية 
خالل النصف األول من العام 
احلالــي من حتقيــق قفزة 
بأرباحها بلغت ٤٦٪ لتصل 
إلى مستوى ٥٦٤٫٢ مليون 
دينار، لتستطيع بذلك جتاوز 
أرباحها املسجلة قبل تفشي 
جائحة كورونا، والتي بلغت 
خالل النصف األول من ٢٠١٩ 
مستوى ٤٩٤ مليون دينار.

ويـأتـــي هـــذا الـنـمـــو 
بالتزامن مع عودة األنشطة 
االقتصادية للتعافي والعمل 
بشــكل طبيعي، والتخلص 
الكامل من تداعيات جائحة 
«كورونــا» التي أثرت على 
نتائج كل القطاعات بالسوق 
خالل العام املاضي، وخاصة 
قطاع البنوك، وتزامنت أيضا 
قفزة األربــاح مع انخفاض 
مخصصات خسائر االئتمان 
احملجــوزة في بيان األرباح 
واخلسائر للنصف األول من 

العام احلالي.
وقد واجه القطاع املصرفي 
العامــني املاضيــني  خــالل 
ضغوطا كبيرة نتيجة تفشي 
جائحــة كورونا مطلع عام 
٢٠٢٠، وهو ما ادى الى وجود 
ضغوط كبيرة على مستوى 
الربحية للقطاع بشكل عام، 
حيــث تأثرت أرباح البنوك 
بالنصــف األول مــن ٢٠٢٠ 
وســجلت أدنى مستوياتها 

الفترة من عام ٢٠٢١. 
التمويــل  وجــاء بيــت 
الكويتــي «بيتــك» ثانيــا 
بـــ١٣٨٫٠٨ مليــون دينــار 
وبنسبة منو سنوية بلغت 
٣٥٫١٪ مقارنة بـ١٠٢٫١٩ مليون 
دينار في نفــس الفترة من 
عــام ٢٠٢١ وحل ثالثا البنك 

منــو ســنوية بلغــت ٥٤٪ 
مقارنة بـ٢١٫٥٤ مليون دينار 
في نفس الفترة من عام ٢٠٢١ 
وخامســا جاء بنك اخلليج 
بقيمة ارباح بلغت بـ٣٠٫٢٩ 
مليون دينار وبنســبة منو 
سنوية بلغت ٨٣٫٣٪ مقارنة 
بـ١٦٫٥٢ مليون دينار في نفس 

مليون دينار وبنســبة منو 
سنوي بلغت ١٢٫٣٪ تاله في 
املرتبــة الثامنة جــاء البنك 
األهلي بأرباح بلغت قميتها 
١٨٫٤ مليون دينار وبنســبة 

منو سنوية بلغت ٢٢٪.
كمــا جــاء فــي املرتبــة 
التاســعة بنك وربة بأرباح 
بلغت قيمتهــا ١١٫٨٧ مليون 
دينار وبنســبة منو سنوي 
بلغــت ٩٦٫١٪ وفــي املرتبة 
العاشرة جاء بنك بنك الكويت 
الدولي «KIB» بأرباح بلغت 
قيمتهــا ٣٫٢ مليــون دينــار 
وبنسبة منو سنوية بلغت 

.٪٤٣
أصول القطاع املصرفي

وصل اجمالــي االصول 
لقطــاع البنوك ككل بنهاية 
شهر يونيو املاضي الى ١٠١٫٤ 
مليار دينار بنسبة منو ٨٫٩٪ 
عن الفترة املقارنة من العام 
املاضــي ٢٠٢١ والتــي كان 
اجمالي اصــول القطاع بها 

٩٣٫١٢ مليار دينار.
وقد تصدر بنك الكويت 
البنــوك  الوطنــي قائمــة 
احملليــة من حيــث أجمالي 
األصول بقيمة ٣٤٫٢٨ مليار 
دينار وبنســبة منو بلغت 
٨٫٦٪ مقارنة ب٣١٫٥٧ مليار 
دينار في الفترة املقارنة من 
العام املاضي، تاله «بيتك» 
بإجمالــي أصول بلغ ٢٢٫٧٨ 
مليــار دينار بنمو ســنوي 

الفترة من عام ٢٠٢١.
وفــي املرتبة السادســة 
جاء بنك برقان بقيمة أرباح 
بلغــت ٢٧٫٢٤ مليون دينار 
وبنسبة منو سنوية بلغت 
١٣٪ بينمــا جاء بنــك أهلي 
املتحد في الترتيب الســابع 
بأرباح بلغت قيمتها ٢٠٫٢٤ 

٥٫٨٪ مقارنة ب٢١٫٥٤ مليار 
دينار في الفترة املقارنة من 

العام املاضي.
وحل ثالثــا بنك بوبيان 
بإجمالي أصول بلغت ٧٫٦٣ 
مليار دينار وبنســبة منو 
سنوي بلغت ١٤٪ وجاء في 
املرتبــة الرابعة بنك برقان 
بإجمالي أصــول بلغ ٧٫٣٠ 
مليار دينار وبنســبة منو 
بلغت ٥٪ وحل خامسا بنك 
اخلليج بقيمة أصول بلغت 
٦٫٨٧ مليــار دينــار وبنمو 
سنوي بلغت نسبته ٩٫٣٪.
وفــي املرتبة السادســة 
جــاء البنك االهلي بإجمالي 
موجودات بلغ ٥٫٩ مليارات 
دينار وبنسبة منو بلغت ٢٣٪ 
تاله سابعا البنك أهلي املتحد 
بإجمالي موجودات بلغ ٤٫٧١ 
مليار دينار وبنمو ســنوي 
بلغت نســبته ٦٫٢٪ وجاء 
في الترتيب الســابع البنك 
التجــاري بقيمة موجودات 
بلغت قيمتها ٤٫٣٢ مليارات 
دينار وبنمو سنوي بلغت 

نسبته ٤٫٤٪.
وحل تاســعا بنك وربة 
بقيمــة موجــودات بلغــت 
٤٫٠٥ مليارات دينار بنسبة 
منــو بلغــت ١٤٫٣٪، وجــاء 
فــي املرتبة العاشــرة بنك 
الكويت الدولي «KIB» بقيمة 
موجودات بلغت ٣٫٥٢ مليار 
دينار وبنسبة منو سنوية 

بلغت ٢٢٪.

التجاري بـ٤٤ مليون دينار 
وبنسبة منو بلغت ١٣٫٠٤٪ 
وهــي أكبر نســبة منو في 
القطاع مقارنة بـ١٩٫١ مليون 
دينار في نفــس الفترة من 

العام املاضي.
وحــل رابعا بنك بوبيان 
بـ٣٣٫٠٨ مليون دينار وبنسبة 

البنوك تقفز بأرباح النصف األول ٤٦٪.. وتتجاوز ما قبل «كورونا»
بلغت ٥٦٤٫٢ مليون دينار مقارنة بأرباحها بنفس الفترة من ٢٠١٩ البالغة ٤٩٤ مليوناً.. لتؤشر إلى تعافيها بشكل كبير من تداعيات اجلائحة

في ٧ سنوات عند مستوى 
٢١٩ مليون دينار.

ولكنهــا خــالل النصف 
األول من عام ٢٠٢١، متكنت 
من التعافي بعض الشــيء 
وحتقيق نســبة منو جيدة 
بلغــت ٧٥٫٩٪،  ألرباحهــا 
لتسجل أرباحا بقيمة ٣٨٥٫٤٦ 
مليــون دينار، حيث تزامن 
ذلــك مــع تخفيــف بعــض 
القيوض املفروض ملواجهة 
انتشار اجلائحة، عالوة على 
عــودة احليــاة االقتصادية 

لطبيعتها بشكل تدريجي.
البنوك التقليدية بالصدارة

إلــى أربــاح  وبالعــودة 
النصــف  خــالل  البنــوك 
األول من العام احلالي، فقد 
استحوذت البنوك التقليدية 
اخلمســة التــي أعلنت عن 
ارباحهــا علــى ٦٣٫٤٪ مــن 
اربــاح القطــاع بـــ٣٥٧٫٧٥ 
مليون دينار فيما استحوذت 
البنوك االسالمية اخلمسة 
التي أعلنت عن ارباحها على 
٣٦٫٦٪ مــن اربــاح البنوك 

بـ٢٠٦٫٤٨ مليون دينار.
تصــدر بنــك الكويــت 
الوطنــي اكبــر البنوك من 
حيث قيمة االرباح بـ٢٣٧٫٨٢ 
مليون دينار خالل النصف 
األول من العام احلالي ٢٠٢٢ 
وبنسبة منو سنوية بلغت 
٤٧٫٩٪ مقارنــة بـــ١٦٠٫٧٦ 
مليــون دينــار فــي نفس 

«مؤسسة البترول» تطرح فرصة إلنشاء
مصنع «ماليك آنهايدرايد» في الكويت

علي إبراهيم

علمت «األنباء» أن مؤسسة البترول 
تسعى إلنشــاء مصنع ملادة «ماليك 
آنهايدرايد» داخل الكويت، والتي تدخل 
في تصنيع صمغ البوليستر غير املشبع 
(Unsaturated Polyester Resin) والذي 
يستخدم في إنتاج البالستيك املقوى 
باأللياف الزجاجية، كما تستخدم في 
التشحيم، باإلضافة  مضافات زيوت 
إلى صناعات األغذية ومنتجات العناية 

الشخصية.
أبدت املؤسسة  الصدد،  وفي هذا 
رغبتها في بيع كميات من منتج «ن - 
بيوتني» من خالل عقود طويلة األمد 
ملســتثمر محلي أو عاملــي، إذ تبلغ 
كميتها اإلجماليــة مبدئيا حوالي ٣٠ 
ألف طن ســنويا، وذلك الستخدامها 
محليا كلقيم إلقامة مصنع إلنتاج مادة 

«ماليك آنهايدرايد» داخل الكويت، على 
ان يكون نقل «ن - بيوتني» بواسطة 

املستثمر عن طريق خطوط أنابيب.
ودعت املؤسسة الراغبني سواء كانوا 
مســتثمرين محليني او عامليني ممن 
تتوافر لديهم اإلمكانيات الالزمة لشراء 
واستغالل منتج «ن - بيوتني» إلقامة 
مصنع «ماليــك آنهايدرايد» بالكويت 
بتقدمي طلب إعــالن الرغبة قبل ٢٢ 
سبتمبر املقبل، مع بيان وضع الشركة 
املالي ونشاطها ومنتجاتها وخدماتها.

الراغبني في  وطالبت املؤسســة 
االستثمار ببيان ما إذا كان املستثمر 
ميتلــك التكنولوجيــا املطلوبــة أو 
الترخيص املطلــوب لذلك، وفي حال 
عدم توافر التكنولوجيا املطلوبة يجب 
بيان خطة املســتثمر للحصول على 
أن تكون  املطلوبة، على  التكنولوجيا 
التكنولوجيا املستخدمة معتمدة جتاريا.

وطالبته ببيان اخلبرات السابقة في 
مجال صناعات «ماليك آنهايدرايد» إن 
وجدت، وبيان توافر األرض الصناعية 
إلقامة املشروع مع مساحتها أو خطة 
املســتثمر للحصول علــى األرض 

الصناعية املطلوبة.
وطالبت مؤسسة البترول املستثمر 
املتقدم ببيان نهجه في تعظيم احملتوى 

احمللي، وذلك في املجاالت التالية:
١ - توظيف العمالة الكويتية (فرص 
الوظائف املتوقع توفيرها للكويتيني مع 
بيان نسبة تكويت العاملني املتوقعة).

٢ - بيــان احلجم املتوقع لإلنفاق 
املــواد واخلدمات  احمللي في توريد 

للمشروع.
٣ - دراســة جدوى للمشروع إن 
وجدت، أو بيان اخلطة التي سيتبعها 

املستثمر في إعداد دراسة اجلدوى.
٤ - اجلدول الزمني املبدئي املقترح 

إلقامة املشروع. وقالت انه سيتم تسلم 
طلبات املتقدمني بإعالن الرغبة وفقا ملا 
مت بيانه حتى تاريخ ٢٠٢٢/٩/٢٢، ولن 
ينظر في أي طلبــات تقدم بعد هذا 
التاريخ، كما سيتم بحث جميع طلبات 
الرغبة املستوفية للشروط واملدعمة 
الالزمة وسيتم استبعاد أي  بالوثائق 

طلبات رغبة مخالفة لذلك.
ويتحمل املستثمر (املتقدم) وحده 
مسؤولية اإلفصاح عن أي معلومات 
حتتوي على ملكية فكرية سواء كانت 
خاصة له أو لغيره عند التقدمي، وستقوم 
املؤسسة بدراسة جميع الطلبات املقدمة، 
ثم ستقوم الحقا بإجراء عملية تأهيل 
الفرصة/  للمستثمرين متهيدا لطرح 
الفرص على املؤهلني منهم للمزايدة، 
وســتقوم املؤسسة بتوفير منتج «ن 
باملزايدة  الفائز  للمستثمر  - بيوتني» 

وفقا لألسعار العاملية.

عبر مستثمر محلي أو عاملي ستزوده بـ ٣٠ ألف طن سنوياً من «ن - بيوتني» باألسعار العاملية

«ن - بيوتني» لقيم إلنتاج مادة الـ «ماليك آنهايدرايد».. سيباع بعقد طويل األمد

«ماليك آنهايدرايد» تستخدم في األغذية ومنتجات العناية الشخصية والبالستيك


