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االربعاء ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١ اقتصـاد

البنوك الكويتية تنهي ٢٠٢١ بكفاية رأسمالية.. األعلى تاريخيًا
أحمد مغربي 

الكويتية  البنوك  أظهرت 
متانــة وقوة في قدرتها على 
امتصاص الصدمات واخلسائر 
نتيجة االزمات االقتصادية، 
القطــاع وللعام  حيث متكن 
الثاني على التوالي من تفشى 
جائحة كورونــا في احلفاظ 
على مؤشــرات سالمة مالية 
قوية في نهاية الربع الثاني من 
٢٠٢١، إذا بلغ معيار كفاية رأس 
املال ١٩٫١٪، وهو أعلى بكثير 
من متطلبــات احلدود الدنيا 
لتعليمات بنك الكويت املركزي 
والبالغة ١٣٪، كما أنها أعلى من 
متطلبات جلنة بازل للرقابة 

املصرفية البالغة ١٠٫٥٪.
وجنحــت البنوك احمللية 
في رفــع كل مــن رأس املال 
واألصول املرجحة باملخاطر 
عن مســتوياتها خالل عامي 
٢٠٢٠ و٢٠١٩، إال أن زيادة رأس 
املال كانت مبعدل أسرع مما 
مكن البنوك من حتقيق زيادة 
في معدل كفايــة رأس املال، 
حيث أقدمت العديد من البنوك 
على طرح أدوات للدخل الثابت 
من سندات وصكوك لتدعيم 

بنســبة مرتفعــة لتغطيــة 
املنتظمــة،  للقــروض غيــر 
وذلك بسبب الزيادة في صافي 
القروض غيــر املنتظمة الى 
اجمالي القروض، ويأخذ هذا 
املعدل في االعتبار املخصصات 

املصرفي قادر على استيعاب 
كامــل الزيادة الســنوية في 
املنتظمــة،  القــروض غيــر 
ومن اجلدير بالذكر أن هناك 
جــزءا كبيرا نســبته ٥٣٫٥٪ 
من القــروض املصنفة «غير 

القطاع املصرفي (املخصصات 
العامة واحملددة) نحو ١٩٢٫٦٪ 
في نهاية الربع الثاني، مقارنة 
مع ٢٢٢٪ في الربع الرابع من 
٢٠٢٠، وهي من أكبر نســب 
التغطيــة فــي املنطقة، علما 
بأن البنوك الكويتية حتتفظ 
بأكبر رصيد للمخصصات بني 

القطاعات املصرفية.
وقــد جنحــت توجيهات 
بنــك الكويــت املركــزي في 
البنــوك لقواعدهــا  تدعيــم 
الرأســمالية وتطورهــا فــي 
ادارة املخاطر خالل السنوات 
املاضية واملساهمة في تعزيز 
البنوك على االحتفاظ  قدرة 
مبعدالت عالية ملعايير كفاية 

رأس املال.
البنوك مبصادر  وتتمتع 
متويــل مســتقر عملت على 
تعزيزهــا طــوال الســنوات 
املاضيــة مبــا ميكنهــا مــن 
الوفاء باستحقاقات االصول 
وااللتزامــات داخــل وخارج 
ميزانياتها مــا انعكس على 
جناحها فــي االعتمــاد على 
مصادر متويل مســتقرة في 

متويل اصولها.
الى مؤشــرات  وبالنظــر 

احملددة فقط مقابل القروض 
غيــر املنتظمــة، ويســتبعد 
املخصصــات العامــة التــي 
ارتفعــت خالل العام، وبأخذ 
هذه املخصصات في االعتبار، 
ميكــن اجلــزم بــأن القطاع 

منتظمة» معززة بضمانات، 
ممــا يخفــف مــن احلاجــة 
الحتساب مخصصات مقابلها.

ووفقا لبيانات بنك الكويت 
املركزي بلغت نسبة تغطية 
القروض غيــر املنتظمة في 

الســالمة االخــرى جنــد ان 
العائد على متوسط االصول 
(نســبة صافــي الربــح إلى 
متوسط االصول) قد بلغ ٠٫٨٪ 
ارتفاعا من مســتوى ٠٫٦٪، 
ونسبة املصروفات التشغيلية 
الــى اجمالي االيرادات بلغت 
٥٥٫٣٪، والعائد على متوسط 
حقوق امللكية ٦٫٨٪، واخيرا 
نســبة الدخل االســاس الى 
الدخل التشــغيلي الذي بلغ 

.٪٨٤٫٥
وأعلنت البنوك عن نتائج 
سنوية تعكس حتديات البيئة 
التشغيلية التي واجهتها على 
مدار العامني ٢٠٢٠ و٢٠٢١ في 
ظل التأثير املزدوج لتراجع 
اســعار النفــط بالتزامن مع 
تداعيات أزمة جائحة كورونا 
واغالقــات االســواق ورغــم 
ذلك جنحت في احلفاظ على 
ربحيتها وحتقيــق معدالت 
جيــدة للغايــة في ظــل تلك 
الظروف، وهو ما سمح للعديد 
منها بالتوصيــة بتوزيعات 
نقديــة وأســهم منحــة على 
املساهمني خالل العام املاضي 
ويتوقــع ان تكــون مرتفعة 

خالل العام احلالي.

القطاع املصرفي «قوي ومتني» في مواجهة األزمات

مؤشــراتها املاليــة، مبا فيها 
معدل كفاية رأس املال.

ويبــدو أن البنوك قررت 
التمويــل  اقتنــاص فرصــة 
املنخفض التكلفة في تدعيم 
مصداتها املاليــة، بعيدا عن 
املصدات التحوطية التي سمح 
بها بنك الكويت املركزي مع 
بداية األزمة ولم تستخدمها 

البنوك.
وفي مؤشــر آخــر ملتانة 
وقوة النظام املصرفي احمللي، 
متكنت البنوك في رفع معدالت 
الرفــع املالــي ضمــن حزمة 
تعليمات بازل ٣، وهو مقياس 
لرأســمال الشــريحة األولى 
مقابــل إجمالي االنكشــافات 
غير املرجحة باملخاطر، ورغم 
الزيادة في رأسمال الشريحة 
األولى على أساس سنوي إلى 
٨٦٫٥٪، في حني بلغت نسبة 
الرقابيــة ٢٦٫٣٪  الســيولة 
ارتفاعــا مــن مســتوى ٢٥٪ 
بنهاية الربع االول، وبالرغم 
من انخفاضها عن مستويات 
نهاية العام ٢٠٢٠ إال انها أكبر 
بكثير من احلد األدنى املطلوب 
من البنك املركزي البالغ ١٨٪.
البنــوك احمللية  وتتمتع 

تسارع غالء املعيشة في الكويت.. األكبر خليجيًا
خالل السنوات العشر األخيرة.. بالفترة من ٢٠١١ إلى ٢٠٢٠

متوسط ارتفاع األسعار في الكويت وصل إلى ٢٫٥٪ في آخر ١٠ سنوات

١٩٢٫٦٪ نسبة تغطية القروض غير املنتظمة.. و٢٦٫٣٪ نسبة السيولة الرقابية

أسعار املواد الغذائية تأثرت بشكل كبير بأزمة سلسلة التوريد العاملية

القطاع املصرفي قادر على استيعاب كامل الزيادة السنوية في القروض غير املنتظمة

الوافدون في الكويت.. مستاؤون من العمل لساعات طويلة
محمود عيسى

خلص تقرير نشرته محطة 
يورونيوز على موقعها عبر 
اإلنترنت إلــى أن مقيمني في 
الكويت أعربوا عن استيائهم 
الشــديد من العمل لســاعات 
طويلــة، كما أن األشــخاص 
الســاعني للعمل فــي اخلارج 
ويأملون في إيجاد توازن بني 
العمل واحلياة، ينبغي عليهم 
أن يتجنبوا العمل في الكويت 

واليابان.
واســتندت احملطــة فــي 
تقريرها إلى تصنيف مؤشر 
 Expat Insider›s Working»
Abroad» الذي شمل ٥٩ دولة 
حــول العالــم، ويقيس رضا 
العاملــني االجانب عن الدول 
التــي يعملــون فيهــا خارج 
موطنهم االصلي، وشمل الدول 
التي تعتبر االفضل واالسوأ 
بالنسبة للباحثني عن فرص 

عمل.
وقالــت اذا كنــت تســعى 
للعمــل فــي اخلــارج وتأمل 
فــي إيجاد تــوازن بني عملك 
ووقــت فراغك، فإنــه ينبغي 
عليــك أن تتجنــب العمل في 
الكويــت واليابــان، وأن ١٢٪ 
مــن املقيمــني فــي الكويــت 
اعربوا عن استيائهم الشديد 
من العمــل لســاعات طويلة 
مقارنــة مبتوســط ٤٪ فقط 

البحث عن عمل خارج بلدانهم، 
على الرغم من تفاوت الفرص 
ومجــاالت العمــل بــني دول 
العالم، وأنه مع حتول العديد 
مــن الوظائف عبر اإلنترنت، 
أصبح العمل عن بعد اآلن أسهل 
من أي وقت مضى، وفي حني 
انطلق أسلوب احلياة الرقمية 
بالفعل في الســنوات القليلة 
املاضية، فقد اصبحت العديد 
من البلدان حترص اآلن على 
جذب العمالة االجنبية للعمل 

لديها عن بعد.
واعــرب معــدو التقريــر 
عن اعتقادهم بأنه سواء كان 

في املركز األسوأ على اإلطالق، 
وكانت بني أسوأ ١٠ دول منذ 
عام ٢٠١٧، وفي العام احلالي، 
أعرب ضعف املتوسط العاملي 
للمغتربني عــن عدم رضاهم 
عــن االقتصــاد احمللــي، أي 
بنسبة ٤٣٪ مقارنة بالنسبة 
العاملية البالغة ١٩٪. واعتبرت 
«يورونيوز» انخفاض قيمة 
الليــرة وتأثير اجلائحة على 
نواحي االقتصاد من االسباب 
الرئيسية لكون العمال األجانب 

في تركيا غير سعداء.
وأشــار التقريــر إلــى ان 
حوالــي ٥٠٪ ممــن شــملهم 
االستطالع في الدمنارك كانوا 
راضــني متامــا عن ســاعات 
عملهم، مقابل ٢٧٪ فقط على 
العاملــي، وكانــت  املســتوى 
الصــورة متشــابهة للغايــة 
في النرويج، حيث كان ٤٢٪ 
سعداء متاما بساعات عملهم، 
وتأتــي نيوزيلندا في املرتبة 
الثانية بشكل عام في مؤشر 
العمل في اخلــارج والرابعة 
عندما يتعلق األمر بالتوازن 
بني العمل واحلياة، وفي املركز 
االول جــاءت تايوان كأفضل 
بلد بالنسبة لألجانب بشكل 
عام في عام ٢٠٢١ إذ أعرب ٨٣٪ 
ممن شــملهم االستطالع عن 
رضاهم بشكل عام عن األمن 
الوظيفي في البــالد، مقارنة 

مع ٦١٪عامليا.

الشــخص يبحث عن وظيفة 
جديــدة متامــا، أو يعمل في 
شــركة ال متانــع فــي مــكان 
اقامته، فــإن اختيــار املوقع 
الصحيــح هو االمر احلاســم 
إذا كان يريــد توازنا مرضيا 

بني العمل واحلياة.
وجاء في التصنيف حول 
أفضل وأسوأ أماكن العمل، بناء 
على استطالعات رأي أجرتها 
الشــبكة مع أجانب يعملون 
في اخلارج، أن قبرص تعتبر 
ثالث أســوأ دولــة لألجانب، 
بينما تأتي إيطاليا في املرتبة 
الثانية، في حني حلت تركيا 

وجهة غير مرغوبة ملن يبحث عن التوازن بني العمل واحلياة

العاملي، بينما  على املستوى 
أعرب ٥٠٪ فقط من الناس في 
اليابان عن رضاهم عن ساعات 
عملهــم (مقارنــة مبتوســط 
٦٦٪)، وتعتبر ساعات العمل 
في اليابان أعلى من املتوسط 
العاملي، مبعدل ٤٤٫٩ ســاعة 
في األسبوع، مقارنة مع ٤٣٫٢ 
ساعة في جميع أنحاء العالم.
أنه  وذكرت «يورونيوز» 
بسبب جائحة كورونا شهدت 
أمنــاط احلياة فــي كافة دول 
العالــم الكثير من التغييرات 
التي دفعت الناس، والطموحني 
منهم على وجه اخلصوص الى 

اإلنفاق على احلكومة اإللكترونية.. صفر
علي إبراهيم 

كشــف تقرير حكومي 
االنفــاق  عــن أن حجــم 
علــى برنامــج احلكومــة 
الربع  اإللكترونية خــالل 
املالــي  العــام  األول مــن 
احلالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بلغ صفر 
دينار من االعتمادات املالية 
إنفاقها  املقــدر  املليونيــة 
خالل العام. ووفقا لتقرير 
املتابعة الذي نشرته األمانة 

العامة للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية، 
فإن برنامج احلكومة اإللكترونية يتضمن ١١ 
مشــروعا جميعها تطويرية يشــارك فيها ٩ 
جهات مختلفة بواقع مشروع لكل جهة ومن 
بينها وزارة الكهرباء واملاء التي حتظى بـ ٣ 
مشــاريع، فيما تبلغ االعتمادات املالية لتلك 
املشــروعات ٧٫٤ ماليني دينار لم ينفق منها 

أي مبالغ بنهاية الربع األول من العام.
والحظت «التخطيط» في تقريرها أن أغلب 
املشروعات مستمرة من اخلطة السابقة بينما 
أضيف للركيزة ٣ مشــاريع جديدة في خطة 
العــام املالي احلالي وهما مشــروع التحول 
الرقمــي لــوزارة الكهرباء واملــاء، وتطبيق 
أنظمة الشــبكة واحملطات الرقمية بالتكامل 
مــع قطاعــات الــوزارة املعنية، ومشــروع 
منظومــة العــدادات الذكية. وبشــأن إجناز 
املشــروعات، تقدم ٤ مشــاريع خــالل الربع 
األول وهي مشــروع احلكومــة اإللكترونية 
لدعم قطاع العدالة لوزارة العدل، ومشروع 
ميكنة وتطوير وزارة الشــؤون االجتماعية 
ومشــروع نظم املعلومات اجلغرافية التابع 
لوزارة املالية، ومشروع التعداد التسجيلي 
للكويت٢٠٢١ التابع لإلدارة املركزية لإلحصاء.  

ولــم يبدأ مشــروع مركز البيانــات الوطني 
الســتمرارية األعمال وإدارة الكوارث، حيث 
أفاد اجلهاز املركزي لتكنولوجيا املعلومات 
بتحديد استراتيجية جديدة للمشروع تتناسب 
بشكل أفضل مع األوضاع احلالية ورفعها إلى 
جلنة احلوكمة. وأفادت بأن املشروع سيتم 
البدء فيه خالل السنة املالية احلالية في حني 
أفادت الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة بأنها 
تواجه معوقات فنية في املشروع حيث قامت 
بسحبه من املقاول نظرا لعدم قدرة الشركة 
على توريــد األجهزة املطلوبة حيث توقفت 
نســب إجناز املشروع عند ٤٠٪ خالل الربع 
الرابع من اخلطة السنوية السابقة، يأتي ذلك 
إلى جانــب حتد مالي جديد يتمثل في تأخر 
وصــول املوافقة على اعتماد زيادة امليزانية 
للمشــروع. وأفــادت وزارة التجارة بوجود 
بعض املعوقــات اإلداريــة املتمثلة في بطء 
الدورة املســتندية اخلاصة مبشــروع مركز 
الكويت لالعمال ٢، وأخيرا مشروع املنظومة 
املتكاملــة إلعداد ومتابعة اخلطة اخلمســية 
والذي لم يشــهد أي تقــدم في اإلجناز خالل 
٢٠٢٠/٢٠٢١ وكذلك خالل الربع األول من السنة 

املالية احلالية.

في ١١ مشروعاً لدى ٩ جهات حكومية مختلفة

عالء مجيد

حلت الكويت كأكثر دول اخلليج ارتفاعا 
في تكلفة املعيشة خالل الفترة ٢٠١١ـ  ٢٠٢٠، 
بعدما تصدرت املشهد في ارتفاع مؤشر أسعار 
املســتهلكني الذي يقيس التضخم وارتفاع 
األسعار وتكلفة املعيشة خالل السنوات العشر 
األخيرة، ما زاد أيضا خالل آخر عامني نتيجة 

تداعيات جائحة كورونا. 
ورغم غالء املعيشة إال أن مؤشر التضخم 
في الكويت شــهد انخفــاض معدل تذبذب 
التضخم مقارنة بباقي دول اخلليج، بسبب 
جناح سياسة سعر الصرف التي تربط الدينار 
بسلة من العمالت الدولية مقارنة بباقي دول 
اخلليج التي تربــط عملتها احمللية بالدوالر 

األميركي فقط.
وبلغ متوسط ارتفاع معدل التضخم في 
الكويت خالل السنوات العشر األخيرة نحو 
٢٫٥٪، ما يعد أعلى معدل زيادة خليجيا، تليها 
السعودية ولكن بفارق كبير حيث بلغ متوسط 
ارتفاع التضخم خالل نفس الفترة نحو ١٫٧٪، 
فيما حلــت في املرتبة الثالثة من حيث غالء 
املعيشة خالل الفترة ذاتها البحرين بنسبة 
١٫٥٪، تليها االمــارات بـ١٫٢٪، ثم قطر بنحو 
١٫١٪، وأخيرا عمان بأقل من ١٪ بشكل طفيف. 

وارتفع معدل التضخم في الكويت بنسبة 
٤٫٠٩٪ في شهر سبتمبر املاضي على أساس 
سنوي حسب البيانات التي أعلنت عنها اإلدارة 
املركزية لإلحصاء، ويعد ذلك املعدل منخفضا 
باملقارنة بباقي دول العالم التي تشهد موجة 
تضخمية كبيــرة لكن التضخم في الكويت 
شــهد قفزات قبل انتشــار جائحة كورونا 
استمرت بســبب تداعيات تفشي الوباء في 
الوقت الذي كانت تسعى فيه البنوك املركزية 

الرئيســية حول العالم إلى حتفيز التضخم 
ووضع مستهدفات لتحقيقها.

وساهم في االرتفاع السنوي للتضخم، 
زيادة أسعار ١١ مجموعة على رأسها التعليم 
بنسبة ١٨٫٨٦٪، بينما لم تسجل أي مجموعة 
تراجعا خالل الفترة، في حني استقرت مجموعة 

السجائر والتبغ مبفردها.
ورغم غالء املعيشــة في الكويت مبعدل 
هو األكبر خليجيا، إال أن مؤشــر التضخم 

لم يشهد تذبذبا ملحوظا كما في باقي دول 
اخلليج، حيث بلغ معدل تذبذب مؤشر أسعار 
املستهلكني في الكويت خالل السنوات العشر 
املاضية ما يزيد بقليل عن ١٪ مقارنة بتصدر 
قطر قائمة الدول اخلليجية مبعدل تذبذب زاد 
عن ٢٪ تليها االمارات والسعودية مبعدالت 
حتوم حول ١٫٨٪ ثم البحرين وعمان مبعدالت 

تتراوح بني ١ ـ ١٫٥٪.
ويرجع انخفاض معدل تذبذب التضخم في 
الكويت مقارنة بباقي دول اخلليج الى جناح 
سياسة سعر الصرف التي تربط سعر صرف 
الدينار الكويتي بســلة من العمالت الدولية 
مقارنة بباقي دول اخلليج التي تربط عملتها 
احمللية بالدوالر األميركي فقط ما يجعلها اقل 
قدرة على تأثير في محددات التضخم حسبما 
ذكرت وكالة موديز للتصنيف االئتماني في 

أحدث تقاريرها عن الكويت.
وكانت أبحاث بنــك الكويت الوطني قد 
أشارت في تقرير صادر في يوليو املاضي إلى 
تأثر معدل التضخم في الكويت بأزمة سلسلة 
التوريد العاملية وما تشــهده من اختناقات 
وانعكاس ذلك بشكل مباشر على أسعار املواد 
الغذائية كما توقع أن يؤثر ارتفاع تكلفة خدمات 
التعليم على زيادة التضخم خالل العام ٢٠٢١ 

وهو ما ظهر في بيانات شهر سبتمبر. 


