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اجلمعة ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

ً بلغت قيمتها ١٥ مليون دوالر فقط.. ومصر بالصدارة مبشاريع قيمتها ٦٣٫٨ مليارا

«ميد»: مشاريع الهيدروجني األخضر بالكويت األقل في الشرق األوسط
محمود عيسى

جــاءت الكويت في املرتبة األخيرة على قائمة مجلة ميد 
ملشروعات الهيدروجني األخضر في منطقة الشرق االوسط 
وشــمال افريقيا، حيث بلغت قيمة هذه املشاريع ١٥ مليون 

دوالر فقط، وشاركتها في هذا املركز قطر ايضا.
بينما حلت مصر في املركز األول مبشاريع قيمتها ٦٣٫٨

مليار دوالر، وتبعتها عمان واملغرب في املركزين الثاني والثالث 
مبشاريع قيمتها ٤٨٫٩ مليار دوالر و١٦٫٨٥٠ مليار دوالر على 
التوالي، ثم السعودية واالمارات في املركزين الرابع واخلامس 
مبشاريع قيمتها ١٠٫٥ مليارات دوالر و١٠٫٢٨ مليارات دوالر 
على التوالي. وأشــارت ميد إلى ان البيانات املتوافرة لديها 
تبني أن هناك ما يقرب من ٥٠ مشروعا معروفا ومخططا له 
من مشــروعات الهيدروجني واألمونيا اخلضراء في جميع 
أنحاء منطقة الشــرق األوسط وشمال أفريقيا، مما يتطلب 

استثمارات ال تقل قيمتها عن ١٥٠ مليار دوالر.
وقد أبلغ خبراء مختصون مجلة ميد ان البنوك التجارية 
مهتمة بالتحوط من مخاطر متويل مشروعات الهيدروجني 

وانها تريد الشعور باالرتياح للمخاطر التي تتعرض لها.

وكان اخلبراء يتحدثون على هامش معرض ويتكس ودبي 
للطاقة الشمسية اجلارية فعالياتهما في دبي، حيث أشاروا 
الى ان مشــاريع الهيدروجني األخضر تتطلب وضع لوائح 
واضحة، مبا في ذلك إجماع عاملي على إصدار الشــهادات، 
باإلضافة للتوسع السريع في إنتاج احمللل الكهربائي جلعلها 
قابلة للتمويل. وقال نائب الرئيس ملبيعات الهيدروجني العاملية 
وأعمال الطاقة اجلديدة في شركة سيمنز إنرجي مانويل كوهن: 
«ان السوق يعيش اآلن حالة انتعاش ونحن بحاجة للحصول 
على احلجم الكافي من املشروعات أثناء إدارة املخاطر، على 
الرغم من أن كيفية توســيع نطاق وتنفيذ هذه املشروعات 
ســتتم مناقشتها». وميكن ملشروع واحد مثل منشأة نيوم 
اخلضراء للهيدروجني واألمونيا التي تبلغ تكلفتها ٦٫٥ مليارات 
دوالر أن «تلتهم» الطاقة اإلنتاجية احلالية مبتطلباتها البالغة 

٢ غيغاواط من احمللل الكهربائي.
ويقول كوهن انه جلعل هذه املشــاريع قابلة للتمويل، 
هناك حاجة إلى وجود دليل كاف على أن التكنولوجيا موثوقة 
ومتاحة مبرور الوقت، نحن بحاجــة إلى إقناع البنوك بأن 
دراســة اجلدوى موثوقة. من جانبهــا، أكدت نائبة الرئيس 
للمبيعات واالستراتيجية في الشرق األوسط ومنطقة بحر 

قزوين في شــركة Bureau Veritas نهلة عابد، على احلاجة 
إلى وجود أطر تنظيمية أكثر وضوحا لتمكني سلسلة قيمة 

الهيدروجني األخضر العاملية.
وأضافت ان التعريف العاملي للهيدروجني األخضر مفقود 
وهذا مهم بشــكل خاص ألن املنتجــات النهائية في معظم 
مشــاريع الهيدروجني واألمونيا اخلضراء املخطط لها في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مخصصة للتصدير.

وتابعت بالقول: «لن يتحرك السوق بني عشية وضحاها 
ونحــن بحاجة إلى تعريف واضــح، وإجماع عاملي إلصدار 

الشهادات لهيدروجني مستدام ونظيف أو أخضر».
وأحملت عابد إلى أن الدول األوروبية تبرز بتعريف أفضل 
مييل إلى النظر في البصمة الكربونية لسلســلة قيمة إنتاج 
الهيدروجني بأكملها ويركز على السمات البيئية واملستدامة 
لهذه املرافق. وقد وافقهما الرأي نائب الرئيس األول لتطوير 
األعمال والهيدروجني ملنطقة آسيا والشرق األوسط وأفريقيا 
في شركة إجني كريستوف كومتي، حيث قال انه يجب أن 
تكون البنوك التجارية مرتاحة للمخاطر التي تتعرض لها وان 
مصنع احمللل الكهربائي بقدرة ١٠ ميغاواط على سبيل املثال 

قد يكون مشروعا صغيرا، ولكنه مهم إذا أخذته بحد ذاته.

إيرادات التشغيل للبنوك احمللية تقفز ٧٫٥٪.. إلى ١٫٥ مليار دينار
احمللل املالي

أظهرت البيانــات املالية 
للبنــوك الكويتيــة املدرجة 
الكويــت أن  فــي بورصــة 
إجمالــي إيرادات التشــغيل 
الكويتي  للقطاع املصرفــي 
بدأت بتسجيل معدالت منو 
قويــة خالل النصــف األول 
من عام ٢٠٢٢ لتســجل ١٫٥١
مليار دينار، وبنســبة منو 
٧٫٥٪ مقارنة بالنصف األول 
٢٠٢١ وبدفع من ارتفاع صافي 
إيــرادات الفوائــد والتمويل 
بنســبة ٦٪ لتســجل ١٫٠٧
مليار دينــار نتيجة ارتفاع 
أسعار الفائدة ليسجل سعر 
اخلصم احملدد من قبل بنك 
الكويت املركــزي ٣٪ وذلك 
مقارنة بنسبة منو ٢٫٥٪ في 
النصف األول من عام ٢٠٢١

حيث بدأ التأثيــر اإليجابي 
لرفع أســعار الفائــدة على 

النتائج املالية للبنوك. 
وتبني البيانات املالية انه 
عند حتليــل صافي إيرادات 
التشــغيل للقطاع املصرفي 
للنصــف األول مــن ٢٠٢٢
وتوزيعهــا علــى قطاعــات 
االعمال يتبــني ان اخلدمات 
املصرفية للشركات واألفراد 
مجتمعة قد شكلت نحو ٨٢٪ 
من صافي إيرادات التشغيل 
املجمعة للبنوك الكويتية أي 
مــا يعادل ١٫٢٤ مليار دينار، 
ومن هنــا يتبني مدى تأثير 

وشكلت ١٥٫٧٪ من موجودات 
«الوطني» التي بلغت ٣٤٫٢٨
مليــار دينار، أمــا اخلدمات 

ما يساوي ٦٨٫٧ مليون دينار 
بينما بلغت موجودات القطاع 

٥ مليارات دينار.

شــركة تابعــة للمجموعة) 
إيــرادات  مــن   ٪٢٢ نحــو 
التشــغيل للوطنــي أي مــا 
يعادل ١٠٥٫٦٢ ماليني دينار 
وبصافي أرباح بلغ ٣١ مليون 
دينار بينما بلغت املوجودات 
٧٫٦٣٦ مليــارات دينار، كما 
ساهمت اخلدمات املصرفية 
واخلزينــة  االســتثمارية 
واالســتثمارات بنحــو ٧٪ 
من أعمال البنك، وبالنسبة 
للقطاع الدولــي الذي يضم 
الفــروع والشــركات  كافــة 
التابعــة والزميلــة خــارج 
الكويت فقد ســاهم بنسبة 
٢٥٪ من إيرادات التشــغيل 
أي ما يعــادل ١١٧٫٧٥ مليون 
دينار وبإجمالي موجودات 
بلــغ ١٣٫٤٣ مليــار دينار أي 
ما يعادل ٣٩٪ من موجودات 

البنك.
«بيتك».. منو متواصل 

وبالنسبة لبيت التمويل 
فقــد  (بيتــك)  الكويتــي 
شــكلت األعمــال املصرفية 
لالفراد واخلدمات املصرفية 
اخلاصة نحو ٣٤٪ من صافي 
إيرادات التشغيل لـ «بيتك» 
للنصــف األول من ٢٠٢٢ أي 
ما يعادل ١٥٤٫٣ مليون دينار 
من إجمالــي صافي إيرادات 
التشغيل التي بلغت ٤٥٧٫٧٣
مليون دينــار ومبوجودات 
بلغــت ٧٫٣١ مليــارات دينار 
(٣٢٪ من إجمالي موجودات 

املصرفيــة للشــركات فقــد 
ساهمت بنسبة ١٤٪ من صافي 
إيرادات التشغيل للبنك أي 

اخلدمــات  وشــكلت 
املصرفية اإلسالمية (النتائج 
املاليــة لبنك بوبيــان وهو 

البنــك) بينمــا اخلدمــات 
املصرفيــة للشــركات فقــد 
شــكلت ٣٢٪ مــن اإليرادات 
أي ما قيمته ١٤٧٫٥٤ مليون 
دينار وبإجمالي موجودات 
بلغــت ٦٫١٥ مليارات دينار، 
أما أعمال اخلزينة واالستثمار 
فمســاهمتها كانت ٣٤٪ من 
إيــرادات التشــغيل أي مــا 
يعــادل ١٥٥٫٩ مليون دينار 
املتعلقــة بها  واملوجــودات 
بلغت ٩٫٣٢ مليارات دينار.

أما بالنسبة لبنك بوبيان 
فقد شكلت االعمال املصرفية 
لألفراد واخلدمات املصرفية 
اخلاصة نحو ٥٥٪ من صافي 
إيــرادات التشــغيل للبنــك 
للنصف األول من عام ٢٠٢٢

أي ما يعادل ٥٦ مليون دينار 
من إجمالــي صافي إيرادات 
تشغيلية بلغت ١٠٢٫٣ مليون 
دينار ومبوجودات بلغت ٢٫٥١

مليار دينار (٣٣٪ من إجمالي 
موجــودات البنــك) بينمــا 
اخلدمات املصرفية للشركات 
فقد شكلت ٣٠٪ من اإليرادات 
أي مــا قيمتــه ٣٠٫٧ مليون 
دينار وبإجمالي موجودات 
بلغ ٣٫٤١ مليارات دينار، أما 
أعمال اخلزانة واالســتثمار 
املصرفيــة  واخلدمــات 
االستثمارية فمساهمتها كانت 
١٥٪ من إيرادات التشغيل أي 
ما يعادل ١٥٫٥ مليون دينار 
املتعلقــة بها  واملوجــودات 

بلغت ١٫٧١ مليار دينار.

نتيجة ارتفاع صافي إيرادات الفوائد والتمويل بنسبة ٦٪ لتسجل ١٫٠٧ مليار دينار.. بفضل ارتفاع أسعار الفائدة

التحرك في أســعار الفائدة 
على إيرادات التشغيل بينما 
شــكلت اخلدمات املصرفية 
واخلزينــة  االســتثمارية 
واالستثمارات ١٨٪ من إيرادات 
التشــغيل أي ما يعادل ٢٧٠

مليون دينار للنصف األول 
.٢٠٢٢

«الوطني».. في الصدارة 

ان بنــك  وكشــفت عــن 
الكويــت الوطنــي يتصــدر 
البنــوك احمللية مــن حيث 
صافــي إيــرادات التشــغيل 
للنصف األول من ٢٠٢٢ بنحو 
٤٨٠٫٢ مليون دينار وبنسبة 
منو ٦٪ عــن النصف األول 
٢٠٢١ وعنــد حتليــل مصدر 
التشغيلية للبنك  اإليرادات 
حســب قطاعــات االعمــال 
يتبني أن اخلدمات املصرفية 
االستهالكية واخلاصة باالفراد 
(القــروض  واملؤسســات 
والبطاقــات  االســتهالكية 
االئتمانية والودائع وحتويل 
العمالت األجنبية واخلدمات 
األخرى املتعلقــة بالفروع) 
شكلت نحو ٣٢٪ من صافي 
إيرادات التشــغيل للوطني 
أي ما يعــادل ١٥٢٫٧ مليون 
دينار وبصافي أرباح بلغت 
٨١٫٨ مليون دينار ما يعادل 
٣٣٪ من صافي أرباح البنك 
للنصف األول من عام ٢٠٢٢
بينمــا بلغــت موجــودات 
القطاع ٥٫٣٨ مليارات دينار 

«الوطني» يتصدر البنوك احمللية في صافي إيرادات التشغيل بالنصف األول بنحو ٤٨٠٫٢ مليون ديناراخلدمات املصرفية للشركات واألفراد تشكل ٨٢٪ من إيرادات التشغيل.. مبا يعادل ١٫٢٤ مليار دينار

إعادة تقييم إستراتيجية إعادة تقييم إستراتيجية 
تشغيل مصفاة الزورتشغيل مصفاة الزور

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن الكويت تعيد تقييم 
وضبط استراتيجية تشغيل مصفاة الزور 
املقدرة تكلفتها بنحو ١٦ مليار دوالر، وذلك في 
مسعى حثيث من مؤسسة البترول الكويتية 
لإلسراع في تشغيل وحدات املصفاة لتلبية 
الطلب احمللي على توليد الطاقة في غمرة 

ارتفاع أسعار الغاز.
وعلمت املصادر انه مت تخصيص بعض 
صهاريــج التخزيــن التــي كان مــن املقرر 
تأخيــر تشــغيلها حتى املراحــل االخيرة، 
بحيــث أصبحت وفــق الترتيبات اجلديدة 
ذات أولوية عالية، وســيتم تشغيلها وفقا 

جلدول زمني سريع.
وقال احد هذه املصادر إن مصفاة الزور 
تصدر وتبيع كميات أكبر من زيت الوقود 
منخفض الكبريت حملطة الكهرباء احمللية 
بسبب ارتفاع أسعار الغاز الذي تستورده 
الكويت، وانه كان هناك قرار بإعادة ترتيب 
أولويات أجزاء من املشروع من أجل تسهيل 
بيع كميات أكبر من الوقود منخفض الكبريت 
إلى محطة توليد الكهرباء، مضيفا ان «بعض 
صهاريج التخزين، التي مت تصنيفها سابقا 
على أنها ذات أولوية منخفضة، مت تخصيصها 
كخزانات نقل للصادرات إلى محطة الطاقة 

ومت تصنيفها اآلن كأولوية عليا».
وأضــاف: «لقد أصبح تصدير املنتجات 
إلى محطة الطاقــة احمللية بالفعل عنصرا 
ناجحا للغاية في املشروع، وقد بدأت قبل 

ثالثة أشهر».

اإلسراع في تشغيل وحدات املصفاة لتلبية الطلب احمللي على توليد الطاقةاإلسراع في تشغيل وحدات املصفاة لتلبية الطلب احمللي على توليد الطاقة

«كريدي سويس»: الكويت ثاني أغنى دولة بالعالم العربي
محمود عيسى

في تقرير أصدره بنك «كريدي 
ســويس» حمــل عنــوان «تقرير 
الثروة العاملي»، أكد أن قطر حتتل 
املركز األول عربيا بحصة فرد بلغت 
نحو ١٨٣٫١ ألف دوالر، ما يجعلها 
األعلى بني ثروات األفراد في الدول 

العربية.
وذكر التقرير أن الكويت جاءت 
في املرتبة الثانية، مبتوسط ثروة 
ألــف دوالر،  للفــرد تبلــغ ١٧١٫٣ 
واإلمارات ثالثا مبتوسط ١٢٢٫٨ ألف 
دوالر للفرد، بينما حتل البحرين 
رابعا بقيمــة ٩٨ ألف دوالر للفرد 
الواحد، والسعودية خامسا بقيمة 
متوسطة تبلغ ٨٤٫٤ للفرد. بينما 
حتــل عمان فــي املركز الســادس 
واألردن سابعا ومصر ثامنا وتونس 

تاسعا والعراق عاشرا.
على الصعيــد ذاته، قال موقع 
موني انــك ان الكويت تعتبر من 
أغنى دول الشرق األوسط بسبب 
وفرة إمداداتها مــن النفط اخلام، 
وقد مت استخدام احتياطيات النفط 
في البالد بشكل استراتيجي ضمن 
لها مركزا متقدما على قائمة الدول 
األكثر ثراء في العالم، وفيما تعتبر 
الكويت دولة صغيرة جغرافيا، اال 
أنها تتمتع باقتصاد مفتوح تعززه 
احتياطيات نفطية تبلغ نحو ١٠٢
مليــار برميل، وهو مــا ميثل ٦٪ 
من إجمالي االحتياطيات العاملية. 
ويساهم الدخل النفطي فيما يقرب 
من نصف الناجت احمللي اإلجمالي 

حماية نفسها من حاالت عدم اليقني 
التي تواجه صناعة النفط من خالل 
حتويل ما نســبته ١٠٪ على األقل 
من اإليرادات السنوية للبالد الى 
صندوق احتياطي االجيال املقبلة، 
فيمــا جلــأت مؤخرا إلــى حتويل 

النسبة في حال حتقيق امليزانية 
فائض.

وذكر ان البالد تواجه صعوبة 
في تنويع اقتصادها نتيجة التأخير 
في ترســية عقود القطاع اخلاص 

واملناخ السياسي في البالد.

مبتوسط ثروة للفرد تبلغ ١٧١٫٣ ألف دوالر

للبالد و٩٠٪ من الدخل احلكومي.
وذكــر املوقــع ان ان الكويــت 
تخطط لزيــادة االنتــاج النفطي 
ليصل إلى ٤ ماليني برميل يوميا 

من اجل زيادة ثروة البالد.
وأشــار إلى ان الكويت حتاول 


