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عصام الصقر: «الوطني» ملتزم بدمج التمويل املستدام في عملياته

عصام الصقر: «نقطع اليوم خطوة رئيسية جديدة 
في مسار االستدامة الذي بدأناه قبل أعوام بإدراجنا 
في قائمة املؤسسات التي تفصح عن بيانات األثر 

البيئي لعملياتها في املنصة الدولية الرائدة». 
وأشــار الصقر إلى تعزيز اإلدراج عبر التزام 
الوطني بتطبيق مزيد من الشــفافية حول األثر 
البيئــي لكل عملياته في ظــل التركيز على دمج 
معايير احلوكمة البيئية واالجتماعية واملؤسسية 
بكافة أنشطة البنك وتعزيز مساهمة الوطني في 
دعــم التحول نحو اقتصاد مســتدام ومنخفض 

الكربون.
وأضاف: «يعزز تواجدنا ضمن مشروع اإلفصاح 
عــن انبعاثات الكربــون CDP إلى جانب إطالقنا 
مؤخــرا إطار التمويل املســتدام مكانة وجاذبية 

الوطني في أسواق رأس املال العاملية».
وتابع: «ملتزمون مبواصلة الســعي لتعزيز 
دمج التمويل املســتدام واملمارســات املصرفية 
املســؤولة في صميم عملياتنــا، كما نعمل على 
استكشــاف تقنيات مبتكرة تدعــم جهودنا من 
أجــل بلوغ صافي انبعاثات صفرية من الناحية 

التشغيلية بحلول عام ٢٠٣٥». 
وقال: «نواصل االلتزام بالقيام بدورنا املسؤول 
في دعم اجلهود العاملية خلفض انبعاثات الكربون 
واحلد من مخاطر تغير املناخ. وقد وضعنا ألجل 
ذلك أهدافا محددة قابلــة للقياس واإلبالغ عنها 
في إطار حرصنا على تضمني االعتبارات املتعلقة 

باملناخ ضمن منوذج أعمالنا املستقبلي».
بيئة عمل مستدامة 

مــن جانبــه، علق ديكســتر جالفــني، املدير 
العاملي للمؤسسات وسالســل اإلمداد والتوريد 
 ،CDP في مشروع اإلفصاح عن انبعاثات الكربون
قائال: «يتضح من خالل ما شهدناه هذا العام من 
ســوء األحوال اجلوية، مبا فــي ذلك الفيضانات 
واجلفــاف وارتفاع درجات احلرارة ملســتويات 
قياسية، أن التغير املناخي يشكل بالفعل خطرا 
حقيقيا ومتزايدا على الشركات وسالسل اإلمداد 
التوريد اخلاصة بها، لذلك يقع على عاتق الشركات 
االضطالع بدور رئيســي في تعزيــز بيئة عمل 
مستدامة في ظل حتقيق احلياد الكربوني، ومنع 
إزالة الغابات، وتوفير األمن املائي، ولن يتسنى 
القيام بذلك ســوى من خالل قياس األثر البيئي 
للعمليات واملخاطر الناجتة عنها والفرص التي 

ميكن اقتناصها واالستعداد للمستقبل». 
وأضاف جالفني: «تعد اإلفصاحات املقدمة من 
بنك الكويت الوطني ملشروع اإلفصاح عن انبعاثات 
الكربون خطوة مهمة، وأتطلع إلى استمرار جهود 
البنك في سبيل حتقيق الشفافية وتعزيز جهود 

التنمية واحلفاظ على البيئة».

تقييم سنوي ألدائه البيئي واإلفصاح عنه، مبا في 
ذلك استهالك الطاقة واملياه، واستخدام النفايات 

واملوارد، وانبعاثات الغازات الدفيئة. 
وعالوة على ذلك، أشار بنك الكويت الوطني 
إلى أن التحدي اخلــاص بالتغير املناخي يحمل 
فرصــا كما يحمل مخاطر حيث يحدد بالتفصيل 
أفضل دور ميكن للبنك أن يقوم به لدعم جهوده 
املجتمعيــة الهادفــة للتغلب على ذلــك التحدي 
ويعزز جهوده القتناص الفرص مبا يتوافق مع 

تلك التغيرات. 
وأشار اإلفصاح إلى تأكيد بنك الكويت الوطني 
التركيز على التمويل كاحدى أدوات االســتجابة 
بفعاليــة لتحدي التغير املناخي وكذلك التركيز 
علــى تلك التحديات فــي عمليات إدارة املخاطر. 
كما تضمنت إفصاحات البنك عرضا لاللتزامات 
البيئية في إطار من الشفافية وفقا إلطار التمويل 
املستدام اخلاص الذي أعلن عنه البنك مؤخرا. 

وأكد الوطني فــي اإلفصاحات تطوير أهداف 
داخلية خلفض إجمالي االنبعاثات التشــغيلية 
بنســبة ٢٥٪ بحلول العام ٢٠٢٥، كما أشــار إلى 
مساعي البنك لدمج القضايا البيئية واالجتماعية 
واحلوكمة في أعماله التجارية وثقافته املؤسسية 
وعملياته التشغيلية في سبيل دعم االنتقال إلى 
اقتصاد مســتدام ومنخفض الكربون واملساهمة 

في حتقيق رؤية االستدامة اخلاصة بالكويت.
خطوة رئيسية 

وبهذه املناسبة، قال نائب رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي ملجموعة بنك الكويت الوطني 

أعلــن بنك الكويت الوطني عن حصوله على 
التصنيف من الدرجة «C» لفئتي مكافحة التغيرات 
املناخية وحماية الغابات ٢٠٢٢ من مشروع اإلفصاح 
عن انبعاثات الكربون (CDP)، وهو املنظمة العاملية 
غير الهادفــة للربح التي تديــر منصة اإلفصاح 

البيئي الرائدة عامليا.
ويأتــي هــذا التصنيف متماشــيا مع خارطة 
الطريق اخلاصة بالبنك لتحقيق املرونة البيئية 
واالجتماعيــة واالقتصاديــة. ويواصــل تعزيز 
التزامه بالشــفافية في اإلعالن عن اآلثار البيئية 
لعملياته التشغيلية وجهوده في خفض االنبعاثات 
الناجمــة عنها مــن خالل مشــروع اإلفصاح عن 
انبعاثــات الكربون، حيث بدأ تقــدمي إفصاحات 
أولية للمشــروع اعتبارا من العــام ٢٠٢١، بينما 
قام باستكمال االستبيان األول اخلاص باملشروع 
فيما يتعلق مبكافحة التغيرات املناخية وحماية 

الغابات في يونيو ٢٠٢٢.
ويعد اإلفصاح عن بيانات األثر البيئي للعمليات 
التشــغيلية من املتطلبات املهمة بقطاع األعمال 
في وقتنا احلالي، في ظل اشــتراط أكثر من ٦٨٠

مؤسسة مالية يبلغ حجم أصولها ١٣٠ تريليون 
دوالر و٢٨٠ منظمة مشتريات يبلغ حجم أعمالها 
٦٫٤ تريليونات دوالر في إنفاقها على املشتريات 
من الشــركات التي تقــدم إفصاحات عن بياناتها 
البيئية من خالل مشروع اإلفصاح عن انبعاثات 
الكربــون، وبلغ عدد الشــركات التي تقدمت بهذا 
اإلفصاح خالل العام ٢٠٢٢ أكثر من ١٨٧٠٠ شركة.

الشفافية البيئية

ويعتبر بنك الكويت الوطني من بني املؤسسات 
املالية األعلــى تصنيفا بني دول مجلس التعاون 
اخلليجــي وفقا لتصنيفات املشــروع، فضال عن 
كونه املؤسســة املالية الوحيدة في الكويت التي 

تقدمت بهذا اإلفصاح.
ويعزز إفصاح بنك الكويت الوطني من خالل 
مشروع اإلفصاح عن انبعاثات الكربون من قدرة 
البنك على تلبية املتطلبات املتزايدة بشأن حتقيق 
الشفافية البيئية التي تفرضها املؤسسات املالية 

والعمالء وصانعو السياسات.
وتضمن إفصاح البنك نتائج األثر البيئي مع 
استئناف العمل بشكل طبيعي عقب االنتقال إلى 
مقره اجلديد احلاصل على شهادة الفئة الذهبية 
في اعتماد الريادة ألنظمة الطاقة وحماية البيئة 
(LEED Gold)، واعتبار البنك ٢٠٢١ عاما مرجعيا 
ألدائه البيئي تتم مقارنة ما يحرزه من تقدم في 

السنوات القادمة مبؤشرات ذلك العام. 
اقتناص الفرص

ويقــوم «الوطني» منذ وقــت طويل بعرض 

«CDP» لفئتي مكافحة التغيرات املناخية وحماية الغابات ٢٠٢٢ من مشروع اإلفصاح عن انبعاثات الكربون «C» البنك حصد التصنيف

عصام الصقر

ملتزمون مبواصلة تعزيز دمج التمويل املستدام واملمارسات املصرفية املسؤولة في صميم عملياتناخطوة رئيسية جديدة في مسارنا لتحقيق االستدامة وتعزيز التزامنا بالشفافية حول األثر البيئي
نعمل على استكشاف تقنيات مبتكرة تدعم جهودنا لبلوغ صافي انبعاثات صفرية تشغيليًانواصل التزامنا املسؤول بدعم اجلهود خلفض انبعاثات الكربون واحلد من مخاطر تغير املناخ 

مكانة مرموقة مبمارسات االستدامة

«الوطني».. هيمنة فعلية على قطاع البنوك التجارية

يحتل بنك الكويــت الوطني مكانة 
مرموقة بني كافة املؤسسات املالية في 
املنطقة على صعيد ممارسات االستدامة 
تلــك اجلهــود التــي تلقى تقديــرا من 
مؤسســات عاملية، حيــث حصل البنك 
على شــهادة الفئة الذهبية للريادة في 
تطبيق أنظمة الطاقــة وحماية البيئة 
LEED Gold، مــا حقــق حتســنا علــى 

مســتوى جميع العوامل البيئية التي 
يتم قياســها واإلبالغ عنها مبا في ذلك 
انبعاثات الغازات الدفيئة وإعادة تدوير 
الورق والبالستيك. كما أدرجت مؤسسة 
Refinitiv العاملية البنك ضمن مكونات 
مؤشــرها االنتقائي اجلديد للشــركات 
منخفضة انبعاثــات الكربون مبنطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

يعد بنك الكويت الوطني أكبر مؤسسة مالية في الكويت ويتمتع بهيمنة فعلية 
على قطاع البنوك التجارية، وحافظ بنك الكويت الوطني على أعلى التصنيفات 
االئتمانية على مستوى كافة البنوك في املنطقة بإجماع وكاالت التصنيف االئتماني 

املعروفة: موديز، وستاندرد آند بورز وفيتش.
ويرجع تأسيس مشروع اإلفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP) إلى عام ٢٠٠٠
كما تعمل املؤسســة مع أكثر من ٦٨٠ مؤسســة مالية يتجاوز حجم أصولها ١٣٠

تريليون دوالر. وكان للمشروع السبق في استخدام أسواق رأس املال ومشتريات 
الشركات لتشجيع املؤسسات على اإلفصاح عن اآلثار البيئية لعملياتها، وتقليل 
انبعاثــات الغازات الدفيئة، وحماية موارد امليــاه والغابات. وخالل العام ٢٠٢٢، 
بلغ عدد الشركات التي تقدمت بإفصاحاتها البيئية للمشروع ما يقارب ٢٠٫٠٠٠

شركة، من ضمنها أكثر من ١٨٧٠٠ شركة متتلك ما يعادل نصف القيمة السوقية 
ألسواق املال العاملية، وأكثر من ١١٠٠ مدينة ووالية ومنطقة.

«كامكو إنفست»: ٢٣٫٤ مليار دوالر 
االكتتابات األولية باخلليج خالل ٢٠٢٢

السوق الثانوية، والتقييمات 
ورفع أسعار الفائدة على معظم 
أســواق االكتتابــات األوليــة 
العاملية التي تراجعت صفقاتها 
بنسبة ٤٥٪ على أساس سنوي 
لتصل إلى ١،٣٣٣ صفقة، فيما 
هبطــت حصيلــة االكتتابات 
بنسبة ٦١٪ على أساس سنوي 
إلى ١٧٩٫٥ مليار دوالر في العام 
٢٠٢٢، وفقا للبيانات الصدارة 
عن مكتب إيرنست آند يونغ.
وكانت أسواق األميركتني 
من أبرز األســواق الرئيســية 
التــي أدت إلى هــذا التراجع، 
فوفقــا ملكتــب إيرنســت آند 
يونــغ، تراجعــت صفقــات 
االكتتاب العام األولي بنسبة 
٧٦٪ على أساس سنوي لتصل 
إلــى ١٣٠ صفقــة، وانخفضت 
العائدات بنســبة ٩٥٪ لتصل 
إلــى ٩ مليــارات دوالر، حيث 
شهد كل من بورصتي ناسداك 
ونيويورك مجتمعتني انخفاضا 
مماثال لعدد الصفقات (-٧٨٪) 
وحصيلة اإلصدارات (-٩٤٪) 
التــي بلغــت ٩٠ اكتتابا أوليا 
بقيمة ٨٫٦ مليارات دوالر على 

التوالي.

أميركي من خالل ١١ اكتتابا في 
العام ٢٠٢٢.

وعلى صعيــد االكتتابات 
األخــرى فــي املنطقــة، حقق 
االكتتاب العام األولي لشركة 
علي الغامن وأوالده للسيارات 
مــا يقــرب مــن ٣٢٥ مليــون 
دوالر (٩٩٫٠٣ مليــون دينار) 
ومت إدراج أســهم الشركة في 

بورصة الكويت.
االكتتابات العاملية

العاملي،  وعلــى الصعيــد 
ذكر تقرير «كامكو إنفســت» 
أن أســواق االكتتابات األولية 
العامليــة تراجعت فــي العام 
٢٠٢٢، بعد التفاؤل الذي ساد 
األسواق في العام ٢٠٢١ أعقاب 
طرح لقــاح مضــاد لڤيروس 
كوفيد-١٩، وانتعاش النشاط 
االقتصــادي العاملــي، وتوافر 
الســيولة الناجمــة عن حزم 
التحفيز املالي، واألداء القوي 
للبورصات، األمــر الذي دفع 
أســواق االكتتاب العاملية إلى 
أن تشهد في العام ٢٠٢١ أفضل 

أداء لها منذ ٢٠ عاما.
وفي حني أثــر ضعف أداء 

سوق أبوظبي لألوراق املالية.
ويعمــل الصنــدوق حتت 
إشراف املجلس األعلى للشؤون 
املاليــة واالقتصادية، وتديره 
دائرة التنمية االقتصادية. ومن 
املقرر أن يستثمر الصندوق في 
٥-١٠ شركات خاصة سنويا، 
مــع التركيــز على الشــركات 
الصغيرة واملتوسطة احلجم، 
وبنسبة مستهدفة تتراوح بني 

١٠ و ٤٠٪ من حجم الطرح.
السعودية بالصدارة

قال تقرير «كامكو إنفست» 
إن السعودية احتفظت مبكانتها 
الريادية كأكبر اجلهات املصدرة 
لالكتتابات العامة األولية على 
مستوى املنطقة في العام ٢٠٢٢، 
إذ مت طــرح ٣٤ مــن أصل ٤٨

اكتتابا في دول مجلس التعاون 
اخلليجي إما من خالل تداول أو 

السوق املوازي «منو».
جــاءت  اإلمــارات  ان  إال 
فــي الصدارة مــن حيث قيمة 
االكتتاب ونوعية االكتتابات، 
إذ اســتحوذت على ما نسبته 
٥٩٫٧٪ من قيمــة اإلصدارات، 
والتي قاربت ١٣٫٩٦ مليار دوالر 

وحصانتهــا ضــد األحــداث 
العاملية مثل  اجليوسياســية 
احلرب بني أوكرانيا وروسيا 
والتي دفعت باملؤشــرات إلى 
تسجيل أداء ســلبي، والوزن 
الترجيـحــــي للبورصــــات 
اخلليجية ضمن املؤشرات، مما 
يعتبر من العوامل التي دعمت 
لصالح اإلصدارات اإلقليمية.

ذلــك،  إلــى  وباإلضافــة 
برزت العديد من الفرص أمام 
الشركات الستكشاف خيارات 
اإلدراج املزدوج بني البورصات 
وتنفيذها، بينما قامت الشركات 
املدرجــة بدراســة حتســني 
السيولة من خالل حدود امللكية 

األجنبية.
احلكومــات  وتواصــل 
اخلليجية سعيها لزيادة أنشطة 
إدراج الشركات التابعة للدولة 
في البورصات وتوفير املزيد 
من الدعم للشــركات اخلاصة 
التي تتطلع إلى طرح أسهمها 
لالكتتــاب العام األولي، حيث 
أطلقت أبوظبي صندوقا بقيمة 
إماراتــي  ٥ مليــارات درهــم 
لتشجيع الشركات العاملة في 
القطاع اخلاص على اإلدراج في 

قــال تقريــر صــادر عــن 
شركة كامكو إنفست، إن سوق 
االكتتابات األولية شــهد أداء 
مميزا في ٢٠٢٢، حيث جنحت 
دول اخلليــج فــي مواصلــة 
نشــاطها امللحــوظ على مدار 
العام، متخطية مستويات العام 
السابق، وذلك على الرغم من 

تقلبات األسواق الثانوية.
ووفقــا لتحليالت «كامكو 
إنفست»، قفز العدد اإلجمالي 
لالكتتابــات العامــة األوليــة 
إلــى ٤٨ فــي دول اخلليــج 
اكتتابــا فــي ٢٠٢٢ (مبــا فــي 
ذلك االكتتاب العام الثنني من 
صناديق االستثمارات العقارية 
املتداولة)، مقابــل ٢٠ اكتتابا 

في ٢٠٢١.
وارتفعت حصيلة أنشطة 
العامــة األوليــة  االكتتابــات 
اخلليجيــة بنحو ٣٫١ أضعاف 
لتصل إلى ٢٣٫٣٨ مليار دوالر، 
مقابل ٧٫٥٢ مليارات دوالر في 
٢٠٢١، وفقا للبيانات الصادرة 
عن وكالة بلومبيرغ وأسواق 

األوراق املالية.
وذكر التقرير أن أســواق 
العامــة األوليــة  االكتتابــات 
حافظت على انتعاشــها على 
الرغم من التقلبات التي شهدتها 
مؤشــرات الســوق الثانويــة 
مثل مؤشــر مورغان ستانلي 
اخلليجــي (ارتفــع بنســبة 
١٫٢٪ فــي النصــف األول مــن 
٢٠٢٢ وتراجــع بنســبة ٧٫٥٪ 
في النصف الثاني من العام) 
وأسعار النفط (ارتفعت بنسبة 
٥٥٫١٪ في النصــف األول من 
العام ٢٠٢٢ وتراجعت ٣٠٫٩٪ 
في النصف الثاني من العام)، 
حيث ظلــت جهــات اإلصدار 
واثقة في أساســيات أعمالها، 
والتواصل مع األسواق، وإقبال 
املستثمرين على اإلصدارات.

ومن وجهة نظــر «كامكو 
إنفســت»، هناك مجموعة من 
األسباب األخرى التي ساهمت 
في تفوق أداء سوق االكتتابات 
العامــة األوليــة فــي املنطقة 
مقارنــة مبناطــق جغرافيــة 
أخرى، مثل املرونة النســبية 

خطة إنقاذ صينية بـ ٢٤ مليار دوالر لعدد ٤٨ اكتتاباً.. ومتضاعفة ٣٫١ مرات مقارنة مبستويات ٢٠٢١ البالغة ٧٫٥ مليارات دوالر
لكبار املطورين العقاريني

يخطط املنظمون املاليون الصينيون وأكبر 
شــركات إدارة الديون املعدومــة في البالد، 
لتقــدمي ما يصــل إلى ١٦٠ مليــار يوان (٢٤

مليار دوالر) لدعم إعادة التمويل للمطورين 
العقاريــني ذوي اجلودة العاليــة في الربع 
األول، وفقا ملا نقلته «بلومبيرغ» عن مصادر، 

واطلعت عليه «العربية.نت».
ووفقــا للخطة، ســيوجه بنك الشــعب 
الصيني ٨٠ مليار يوان من القروض من خالل 
China Huarong Asset Management شــركة

Co، ونظرائها إلى مطورين مختارين مبعدل 
سنوي ١٫٧٥٪، فيما ستخصص شركات الديون 
املتعثرة مبلغا مماثال من خزائنها اخلاصة.
وتضيــف القــروض إلــى مجموعــة من 
اإلجــراءات الصــادرة منــذ نوفمبــر لوقف 
التراجع في ســوق العقارات في الصني، إذ 
يعمــل املنظمون على تكثيــف الدعم املالي 

للمطورين املهمني على مستوى النظام، مع 
خفض معدالت الرهــن العقاري ومتطلبات 

الدفعات املقدمة لتعزيز الطلب.
ومع ذلك، تواجه هذه اإلجراءات حتديات 
بسبب تفشــي ڤيروس كورونا على نطاق 
واسع بعد أن تخلت احلكومة فجأة عن سياسة 
«صفــر كوفيد». ولم تنتعش بعد الثقة بني 
الشركات واملستهلكني، إلى مستويات ما قبل 
الوباء. فيما أظهرت أرقام رسمية يوم االثنني 
أن أســعار املســاكن اجلديدة في ٧٠ مدينة 
صينية تراجعت للشــهر السادس عشر في 
ديســمبر. كما طلبت جلنة االستقرار املالي 
والتنمية مــن اجلهات التنظيميــة للبنوك 
واألوراق املالية دعــم امليزانيات العمومية 
للمطورين املهمني على مستوى النظام الذين 
ليســت لديهــم قضايا تدقيق وال ســجالت 
النتهاكات كبيرة، وفقا ملصادر «بلومبيرغ».


