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اجلمعة ١١ نوفمبر ٢٠٢٢ اقتصـاد

الغنيمان: «هيئة االستثمار» لتوفيق محفظتها ١٠٠٪ مع معايير االستدامة

منفتح، وبينت أن مدينة الكويت تبلغ مســاحتها ٨ كيلومترات 
وبها الكثيــر من األراضي غير املطورة، ويجب أن يكون هناك 
تغير في طريقة التفكير وأن نؤمن بان هناك أساليب للتفكير، 
فمدينة الكويت مبســاحتها الصغيرة فرصة لتجربة التحوالت 

ومدى تقبلها في املجتمع. 
من جهتها، قالت رئيس مجلس اإلدارة في «أجيليتي»، هنادي 
الصالح، إن االستدامة جزء من أجندة «أجيليتي» على مدار ١٥ سنة 
وهي ضرورية ألن تكون أعمالنا مستعدة للتفاعل مع املستقبل، 
مبينــة أن الكثير من مدخول املجموعة يولد من ٦ قارات نعمل 
فيها، وهناك طلبات من عمالئنا فيما يخص استثماراتنا والكثير 
من الشركات تتساءل ما هو أثر استهالك الكربون اخلاص بك، 
ولكي نكون على مســتوى املنافســة علينا أن نعرف ما نقوم 
باســتخدامه، فهناك ائتالف ما بني املطارات واملوانئ لتخفيض 
االنبعاثات الكربونية من ١١٪ إلى ١٪ لذا ففرق عملنا تبني البنية 

التحتية وتدرب موظفيها على تقليل االنبعاثات.
وقالت «لدينا منوذج للعمل موجود في عدد من الدول يقوم 
باستهالك الطاقة بشــكل أفضل من منافسيها بـ ٤٠٪ بالنسبة 
لعمالئنا الذين يبحثون عن شــهادات فــي هذا اجلانب، وقمنا 
باستثمار مستدامة في عدد من الدول بقيمة ٢٠٠ مليون دوالر 
مثل الشاحنات الكهربائية في الواليات املتحدة وأوروبا، ووحدات 

توليد الطاقة في أميركا».
بدوره، حتدث أخصائي الطاقة والبيئة االقليمي في برنامج 
األمم املتحدة االمنائي، ســتيفن جيتوجنــا، عن قمة املناخ ٢٧
التي تعقد في مصر األن وتفاعــل االقتصاديني مع احتياجات 
النمــو األخضر، مبينا أن قمة املناخ ٢٧ في مصر تبدأ بأرضية 
ثابتة، ففي الـ ١٠ سنوات املاضية منت االستثمارات في الطاقة 
املتجددة بـ ٤٠٠٪ باملنطقة وهو معدل منو قوي لتنتقل من ٢٫٢
مليار دوالر إلى ١٠٫٦ مليارات دوالر مدعومة مبســاهمات دول 
مجلس التعاون، وأشــار إلى أن االستثمارات ليست مقصورة 
على تكنولوجيا واحدة، وأن هناك فرصا لتصدير تكنولوجيات 
الطاقة املتجددة، فتقنيات الطاقة املتجددة اخلاصة بتخزين الطاقة 

زادت ٧٪ وهو حتسن كبير.

االختالالت في سالسل األمداد ما حقق مفاجأة بنمو االقتصاد 
بنسبة وصلت إلى ٩٪ بعد اجلائحة، وهذا ما يجب أن نتعلم منه، 
وتطرق إلى حديث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد حول 
احلياد الكربوني، مبينــا أنه يجب أن تؤخذ هذه التعليمات من 
سموه ونســعى وراء هذا األمر فهو جزء من تنويع االقتصاد 
وليــس رفاهية لنا، مبينا في الوقت ذاته أن هدف الوصول إلى 

إنتاج طاقة متجددة بنسبة ١٥٪ صغير ولكنه متغير.
بدوره، حتدث املدير اإلقليمــي للبنك الدولي لدول مجلس 
التعاون اخلليجي، عصام أبو سليمان، عن فرص النمو األخضر، 
مبينا أن ٤٠٪ من الطاقة تأتي من الغاز وبقيتها من النفط بشكل 
كامل، فعند حتويل هذا األمر إلى مصادر الطاقة املتجددة سيوفر 
في تكلفة إنتاج الطاقة، ما يحقق جناحات سريعة ومزدوجة من 
خالل تخفيض تكلفة انتاج الطاقة باالســتعانة مبصادر الطاقة 
املتجددة، التي ســتوفر ماليني من براميــل النفط التي ميكن 

االستفادة منها بتصديرها.
من جهتها، حتدثت عضو املجلس البلدي، شريفة الشلفان، عن 
أسلوب التوسع احلضري في الكويت لم يتغير منذ اخلمسينات، 
فقمنا بدراســة الضواحي التي يتم بناؤها في الكويت فوجدنا 
أن ٦٦٪ من األراضي مت توجيهها للسكن اخلاص، وأشارت إلى 
أن أكثــر من ٥٠٪ من املواطنني حتت ســن الـ ٢٥ ما يعني أننا 

مسؤولون عن إسكان هذه األعداد وأين يسكنون ويعملون.
وتطرقت إلى التوسع في شبكة الطرق وكونه دافع في النمو 
احلضري، ومدى قابلية األمر لالستدامة التي توجب أن نبحث 
في أســاليب مختلفة للتوســع احلضري فندخل في مشاريع 
تنمية حضرية متعددة االستخدامات والنظر في الفرص بشكل 

وخالل احللقة النقاشية التي ترأستها د. شيخة السند، قال 
األمني العام للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية، د. خالد مهدي، 
إن العالم يواجه أزمة تتمثل في مكافحة تغير املناخ واالحتباس 
احلراري حيث ان ذلك يبدو واضحــا من خالل الظواهر التي 
حتدث من حرائق للغابات والفيضانات وارتفاع منســوب املياه 
وغيرها من الظواهر التي أصبحت تشكل خطرا كبيرا على احلياة 
البشرية، وانه أصبح لزاما على الدول كافة مكافحة التغير املناخي 
واالحتباس احلراري ودعم كافة اجلهود العاملية في اإلســراع 
بالتحول للنمو األخضر عن طريق التقليل من استخدام الكربون 

في االقتصاد العاملي.
وتناول مهدي توقعات البنك الدولي التي تشير إلى أن الكويت 
ســتحقق منوا قويا في عام ٢٠٢٢ يقدر بنحو ٨٫٥٪ وتسجيل 
فائض في رصيد امليزانية العامة مبقدار ١٫١٪ من إجمالي الناجت 
احمللي لعام ٢٠٢٢، مشيرا إلى أن الكويت تنفذ عددا من املشاريع 
لالعتماد على الطاقة املتجددة بنسبة ١٥٪ بحلول ٢٠٣٠ مع مراعاة 
مقدار االنبعاثات للغازات الدفيئة وفقا لالتفاقيات واملعايير الدولية 
في هذا اجلانب، مبينا أنه من ضمن هذه املشاريع مشروع مجمع 
الشقايا للطاقة املتجددة ومشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية.

وذكر أن هناك جهودا بذلتها جهات كويتية عدة حتقق تطلعات 
رؤيــة كويت جديدة ٢٠٣٥ بإدخال الطاقــة املتجددة في إنتاج 
الطاقة الكهربائية، مؤكدا أن الكهرباء املنتجة من الشمس والرياح 
أصبحت واقعا ملموسا بعد ربط مشروع مجمع الشقايا للطاقة 

املتجددة بالشبكة الوطنية للكهرباء.
وحتــدث عن جائحة كورونا، مبينــا أنها صنعت مفاجأتني 
في الكويت األولــى تتعلق باخللل في أســعار النفط، وثانيها 

علي إبراهيم

قال العضو املنتدب في الهيئة العامة لالستثمار غامن الغنيمان 
إن الهيئة ماضية قدما في اجتاه نقل محفظتها ١٠٠٪ نحو التوافق 
مع املعايير البيئية واالجتماعية واحلوكمة (إي.إس.جي)، مشيرا 
الى حرص الكويت على التحول إلى (النمو األخضر)، ونتائج 
مؤمتر األمم املتحدة للمناخ (cop٢٧) املقام في شــرم الشيخ 
وإعالن الكويت التزامها بأن تصبح دولة «محايدة للكربون» 

في قطاع النفط والغاز بحلول ٢٠٥٠.
وأشار الغنيمان خالل مؤمتر إطالق البنك الدولي تقريره 
(فرص النمو األخضر فــي دول مجلس التعاون اخلليجي - 
خريف ٢٠٢٢) والذي أقيم برعايــة وزير املالية وزير الدولة 
للشؤون االقتصادية واالستثمار عبدالوهاب الرشيد في مقر 
الهيئة العامة لالســتثمار بالتعاون مع األمانة العامة للمجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية ومكتب البنك الدولي لدى الكويت، 
إلــى جهود دول اخلليج للحد من انبعاثات الكربون والتزامها 
مببادرة (الشرق األوســط األخضر) التي أطلقها ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء الســعودي األمير محمد بن ســلمان 
العام املاضي، ما يعزز فرص (النمو األخضر) في هذه البلدان.

وقال إن صندوق األجيال القادمة الذي تشرف عليه الهيئة 
والعائد تأسيسه إلى عام ١٩٧٦ «يهدف بشكل رئيسي الى تنويع 
مصادر الدخل بعيدا عن النفط»، وان الهيئة العامة لديها سجل 
حافل في املشاركة باملبادرات املتعلقة باملناخ والبيئة منها تأسيس 
مبادرة الكوكب الواحد لصناديق الثروات السيادية إلى جانب 
٤٦ كيانا استثماريا حول العالم تعنى بإدارة نحو ٤٠ تريليون 
دوالر، الفتا إلى تعهد الهيئة بتقدمي الدعم الالزم لفريق العمل 
املعني باإلفصاحات املالية املتعلقــة باملناخ (تي.إس.إف.دي) 
عام ٢٠٢٠ ضمن أصول مدارة تبلغ نحو ١٥٠ تريليون دوالر.

وأشــار إلى مشاركة الهيئة في مبادرة األسواق املستدامة 
عام ٢٠٢١ ضمن أصول تخضع لإلدارة تبلغ نحو ٤٠ تريليون 
دوالر فضال عن اســتعراض مجلس إدارة الهيئة تقارير ربع 
سنوية عن املخاطر البيئية واالجتماعية واحلوكمة إي.اس.جي 

مع التركيز على التغيرات املناخية.
بدوره، حتــدث االقتصادي األول مبجموعة البنك الدولي 
خالد احلمود عن أن عمليات استعادة النشاط االقتصادي في 
٢٠٢١ قادتها القطاعــات غير النفطية وزاد الناجت احمللي ٢٫٩٪ 
مدفوعا باالستهالك واالستثمار بصورة أكبر، كما اكتسب قطاع 
النفط زخما في النصف األول من ٢٠٢٢، إذ منا في السعودية 

بـ ٢٢٪ وفي الكويت بـ ١٣٫٥٪ وفي اإلمارات ١٤٪.
وأشار إلى أن التقرير غطى االصالحات الهيكلية في دول 
اخلليج، مبينا أن الكويت عززت املنافسة احمللية عبر اصدار 
قانــون جديد واملوافقة عليه، كما حتدث عن توقعات ســوق 
الطاقة، مبينا أن متوسط سعر برميل النفط املتوقع ان يصل 
إلى ١٠٠ دوالر ســيتعدل إلى نحو ٩٢ و٨٠ دوالرا في ٢٠٢٣

و٢٠٢٤ على التوالي.
بدوره، حتدث كبير االقتصاديني لدول مجلس التعاون في 
مجموعة البنك الدولي إسماعيل رضوان عن «النمو األخضر» 
مبينا أن هناك فرصة للكويت لينمو اقتصادها وتوفر اموالها 

وحتسن انتاجيتها استنادا إلى النمو األخضر.
وتطــرق رضوان إلى مصادر الطاقــة املتجددة، مبينا أن 
تكلفة إنتاجها منذ ١٠ ســنوات كانت غالية جدا مقارنة بالنفط 
والغاز والفحم، واألمر اختلف حاليا مع تخفيض أسعار انتاج 
الطاقــة من املوارد املتجددة فباتت أرخص طرق انتاج الطاقة 
حاليا خاصة الطاقة الشمسية، فإذا كنت تريد توفير األموال 
عليك االنتقال إلى سياسات انتاج الطاقة اخلضراء خصوصا 
مــع تغيرات تكلفة انتاج البطاريات وآليات تخزين الطاقة من 
الوســائل املتجددة، وتطرق إلى أن الكويت أعلنت في مؤمتر 
املناخ cop٢٧ أنها ســوف تصل إلى درجــة احلياد في إنتاج 
الكربون قبل ٢٠٥٠، وهدف الكويت ١٥٪ من طاقتها من املصادر 

املتجددة في ٢٠٣٠.

البنك الدولي أطلق تقرير فرص النمو األخضر في دول مجلس التعاون اخلليجي خالل مؤمتر مبقر الهيئة

د.خالد مهدي وعصام أبوسليمان وهنادي الصالح والشريفة الشلفان خالل احللقة النقاشية  (قاسم باشا)

سـتيفن جيتوجنـا: ٤٠٠٪ ارتفاعًا فـي اسـتثمارات الطاقـة املتجددة في ١٠ سـنوات 
خالـد احلمود: اسـتعادة النشـاط فـي ٢٠٢١ قادتهـا القطاعات غيـر النفطية
إسـماعيل رضوان: «النمو األخضر» فرصة لتوفـر الكويت أموالها وحتسـني إنتاجية اقتصادها

٢٠٣٠ بحلـول  املتجـددة  الطاقـة  علـى  الكويـت  اعتمـاد   ٪١٥ مهـدي:  خالـد 
عصـام أبوسـليمان: الطاقة املتجـددة توفر كميـات نفط ميكن تصديرها واالسـتفادة مـن عوائدها

شـريفة الشـلفان: أسـلوب التوسـع احلضري فـي الكويت لـم يتغير من اخلمسـينيات
هنـادي الصالـح: ٢٠٠ مليون دوالر.. اسـتثمارات مسـتدامة لــ «أجيليتي» فـي عدة دول

الغنيمان.. حامي صندوق األجيال
شــكر د.خالد مهدي الهيئة العامة لالســتثمار، 
والعضــو املنتدب في الهيئة، غامن الغنيمان، مبينا 
أن الغنيمان هو احلامي احلقيقي لصندوق األجيال 
القادمة مبســؤوليته ومبادراته في مجال االقتصاد 
األخضر التي يقودها هو وفريقه، موضحا أن صندوق 

األجيال القادمة يتم إدارته بشكل جيد.

ه املشترين باخلليج «اشتر اآلن وادفع الحقًا».. توجُّ ١٫١٣ مليار دينار مكاسب البورصة
محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن نظام 
«اشتر اآلن وادفع الحقا» الذي 
يعتبر منوذجا ثابتا ومعترفا 
بــه فــي األســواق األميركية 
واألســترالية والسويدية ما 
زال في مهده في دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
ولكــن مع بدء مدفوعات 
التجزئــة فــي هــذه الدول 
بالتحول نحو حلول تقوم 
على هذا النظام الذي يعرف 
اختصارا بـ BNPL وهو في 
الواقع ليــس جديدا، حيث 
اســتخدم بشــكل مبكر في 
الكبــرى، عندمــا  املتاجــر 
طرح جتــار التجزئة خيار 
تقسيم املدفوعات إلى أقساط، 
وهــو تكتيــك مفيــد جلذب 
املشترين من مختلف املراكز 
وامليزانيات املالية واختالف 

القوة الشرائية.
وأضافــت املجلة انه على 
الصعيد العاملي، شــهد نظام 
BNPL واحــدا مــن أســرع 
معــدالت النمــو خــالل أزمة 
كورونا العاملية، حيث حتول 
املستهلكون الى التسوق عبر 
اإلنترنت. وأدى انعدام األمن 
املالي الناجــم عن الوباء إلى 
احلرص على توزيع التكاليف 

واختصار ما متكن منها.
وبني عامي ٢٠١٩ و٢٠٢١، 
ســجل ســوق BNPL معدل 
منو ســنوي مركب بنسبة 
٨٩٪، حيــث ارتفــع من ٣٤
مليــار دوالر إلى ١٢٠ مليار 
دوالر، وفقا لشــركة غلوبل 

شريف حمدي

بــورصـــة  واصــلـــــت 
الكويت مكاسبها اجلماعية 
علــى مســتوى املؤشــرات 
واملتغيرات لألسبوع الثاني 
علــى التوالي خالل نوفمبر 
اجلاري، اســتكماال ملا أنهى 
به ســوق األســهم الكويتي 
تعامالت شهر أكتوبر املاضي، 
وجاء ارتفاع الســوق على 
وقع استمرار الزخم الشرائي 
الذي شمل كل أنواع األسهم 
خاصة القيادية التي حتظى 
بإقبال كبيــر من املتعاملني 

مبختلف شرائحهم.
ويعزز أداء الســوق في 
هذه الفترة إفصاحات البنوك 
والشركات عن نتائجها املالية 
لفترة الـ ٩ أشهر والتي جاءت 
محملــة بنمــو فــي األرباح 
يضمن للمساهمني استمرارية 
التوزيعات النقدية اجليدة.

كما عزز األداء استقرار 
النفــط  برميــل  أســعار 
الكويتي فوق ٩٠ دوالرا رغم 
جنوح األســعار للتراجع 
نســبيا في األيــام القليلة 
املاضية، لكن السعر احلالي 
ال يــزال أعلى من الســعر 
التقديري باملوازنة العامة 
للبالد، ويضاف الى ما سبق 
حالة الهدوء النسبي على 

املستوى اجليوسياسي.
احلالــة  علــى  وبنــاء 
التفاؤليــة التــي يشــهدها 
القيمــة  الســوق، حققــت 
السوقية مكاسب تتجاوز ١٫١٣
مليار دينار بنســبة ارتفاع 

«BNPL»، لكنه حتى عام ٢٠١٩، 
لم يكن ثمة حل مصمم لهذه 
املنطقة. وهــذه هي الطريقة 
التي أطلقنا من خاللها نظام 

كاشيو.
وأضافــت واصــف: «كان 
نهجنــا فــي تطبيــق النظام 
بسيطا، وهو مساعدة البنوك 
على حتسني عروض خدماتها 
من خــالل دمجها مــع حلول 
مدفوعات رقمية محددة تلغي 
احلاجــة إلى األعمال الورقية 
املتعلقــة بخطــط  اليدويــة 

األقساط احلالية».
وبدأ العمل بنظام كاشيو 
مــع احلل التجريبي املتوافق 
مع الشــريعة اإلســالمية في 
متاجر البيع بالتجزئة املختارة 
في السعودية في عام ٢٠٢٠، 
لكنها لم تصنفه كخدمة بسبب 
افتقارها الى القوانني املنظمة 

ملثل هذا النشاط.

مــن ٨٢٤١ نقطــة األســبوع 
املاضي.

الســوق  - حقــق مؤشــر 
الرئيســي ارتفــاع بنســبة 
١٫٣٪ مبكاسب بلغت ٧٣ نقطة 
ليصل الى ٥٦٠٣ نقاط ارتفاعا 

من ٥٥٣٠ نقطة.
- ارتفع مؤشر السوق العام 
بنســبة ٢٫٤٪ مبكاسب ١٧٦

نقطة ليصل إلى ٧٥٤١ نقطة 
ارتفاعا من ٧٣٦٥ نقطة.

في ســياق آخــر، واصل 
الشــراء  األجانــب عمليات 
على أسهم البنوك الكويتية 
خالل التعامالت األسبوعية 
إلــى ٣٫٩ القيمــة  لترتفــع 

مليارات بنسبة ٢٫٧٪ مقارنة 
مع األسبوع املاضي، حيث 
كانت ملكيات األجانب متثل 

٣٫٨ مليارات دينار.

وقالــت املجلة إن التحول 
الرقمــي كان عامال في تغيير 
قواعــد اللعبــة في الســوق، 
شــركات  ظهــور  الســيما 
التكنولوجيــا املاليــة، حيث 
التعــاون  مــن خــالل  انــه 
التكنولوجيــا  مــع مــزودي 
املتخصصــني، يتمتــع جتار 
التجزئة واملشــترين بتحكم 
أفضل ورؤية شفافة للعملية.

وبالنسبة للمشترين، فإن 
التكامل الســلس مــع عملية 
الدفــع عنــد التســوق عبــر 
اإلنترنت متثل جتربة خالية 
مــن املتاعب، وقد ســمح هذا 
أيضا بالتوســع خارج قطاع 
التسوق بالتجزئة، حيث ميكن 
للمشــترين اليوم اســتخدام 
تطبيقات BNPL لدفع الفواتير 
واالستفادة من اخلدمات وحتى 
حجز برامج وحزم العطالت 

السنوية.

وجــاء هــذا االرتفــاع في 
الشــراء  اثــر  القيمــة علــى 
بهــدف تعزيــز امللكيــات في 
بنك الكويــت الوطني وبيت 
التمويــل الكويتــي «بيتــك» 
واخلليج وبوبيــان واألهلي 
 «KIB» وبنك الكويت الدولي
على وقع ارتفاع أسعار أغلب 

هذه األسهم في السوق.
وطبقــا إلحصائية حول 
نســب امللكيات األجنبية في 
الكويتيــة بتاريخ ٩ البنوك 
العمليــات  اجلــاري، طغــت 
الشــرائية علــى تعامــالت 
األجانــب مــن خــالل زيــادة 
امللكيات في أسهم الـ ٦ بنوك 
املذكورة أعاله، مقابل البيع في 
بنك وربة فقط، بينما استقرت 
فــي ٣ بنــوك هــي التجاري 

واألهلي املتحد وبرقان.

«ميد»: توقعات بوصول حجم السوق إلى تريليون دوالر بحلول ٢٠٣٠ ٢٫٦ ٪ منو قيمة ملكيات األجانب بالبنوك احمللية لتبلغ ٣٫٩ مليارات دينار

داتا املتخصصة باألبحاث، 
مــع تقديــرات بــأن يبلــغ 
تريليون دوالر بحلول عام 
٢٠٣٠ بسبب ارتفاع الطلب 

من التجار واملستهلكني.
أما بالنسبة لدول املنطقة، 
BNPL فقــد اكتســب نظــام

وتيرتــه فقــط فــي اإلمارات 
العربيــة املتحــدة وفي دول 
التعــاون اخلليجي  مجلــس 
األوسع في العامني املاضيني، 
بســبب عــدم وجــود لوائح 

واضحة.
ولتحديد فجوة حلل رقمنة 
تطبيقــات االئتمــان وعملية 
االكتتــاب، مت إطــالق نظــام 
«كاشيو» في نهاية عام ٢٠١٩

في دولة اإلمارات والسعودية 
من قبل املؤسســني ابتســام 
واصــف وعمار عفيف، حيث 
قــاال إن األســواق األميركية 
مثال معتادة متاما على منوذج 

٢٫٣٪ ليصــل اإلجمالي الى 
٤٨٫٢٨ مليــار دينار ارتفاعا 
مــن ٤٧٫١٥ مليــار دينــار، 
وقفــزت الســيولة بنســبة 
٣٠٪ مبحصلة أسبوعية ٣١٥

مليون دينار مبتوسط يومي 
٦٣ مليون دينار، ارتفاعا من 
٢٤٤ مليون دينار مبتوسط 

يومي ٤٩ مليون دينار.
كمــا ارتفعــت أحجــام 
التداول بنسبة ٧٩٪ بكميات 
بلغــت ١٫٣٤٣ مليــار ســهم 
ارتفاعا من ٧٤٩ مليون سهم 
األسبوع املاضي، وارتفعت 
املؤشــرات بشــكل جماعي 
بنهاية التعامالت األسبوعية، 

وذلك على النحو التالي:
- ارتفع مؤشر السوق األول 
بنســبة ٢٫٦٪ مبكاسب ٢١٩

نقطة ليصل الى ٨٤٦٠ نقطة 

غامن الغنيمان


