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أماني الورع وممثلو «التجاري» مع فريق عمل اجلمعية الكويتية لرعاية املعوقني

جانب من توزيع الهدايا

«التجاري» يشارك «الكويتية لرعاية املعوقني» فرحة العيد

االقتصاد األملاني يتجه نحو الركود..
والتضخم لم يصل إلى الذروة بعد

وكاالت: قال مصرف «دويتشه بنك» إن 
االقتصاد األملاني - أكبر اقتصاد أوروبي 
- يتجه نحو الركود، حيث من املتوقع 
أن يســجل انكماشا بنسبة ١٪ في العام 
املقبل بضغط ارتفاع مستويات التضخم.

وأضاف محللون في «دويتشه بنك» 
أن تقليــص إمدادات الغاز من روســيا، 
واالنكمــاش االقتصــادي فــي الواليات 
املتحدة، سيؤديان إلى انكماش االقتصاد 
األملاني في النصف الثاني من العام، في 
حني أن معدل التضخم القياسي في أملانيا 

لم يصل إلى ذروته بعد.
وذكر احملللــون أن األزمــة األخيرة 
املتعلقة بإمدادات الطاقة بســبب حرب 
أوكرانيا رفعت مســتويات اإلنذار عبر 
أوروبا، وبشكل خاص في أملانيا بسبب 
اعتمادها القوي على الغاز الروسي، وفق 

ما نقلته وكالة بلومبيرغ.
ويتمثل مصدر القلق الرئيســي في 
إمكانية اختيار الكرملني استخدام أعمال 
الصيانة في خط «نورد سترمي١» ذريعة 
لقطع إمدادات الغاز عن أملانيا بشكل كامل.

وتابع احملللون: يبدو أن من املنطقي 
افتراض أن روسيا ستواصل البحث عن 
طرق لتعطيل النشــاط االقتصادي في 
أوروبــا انتقاما مــن العقوبات الغربية، 

والدعم املالي والعسكري ألوكرانيا.
وقالوا: رمبا ال يعني هذا بالضرورة 
إغالقا كامال، لكنه يعني التأثير على الناجت 
الصناعي، وبصورة تكاد تكون مؤكدة، 
ســتدفع حالة الغموض علــى الصعيد 
االقتصادي، االقتصاد األملاني إلى الركود 

في النصف الثاني من العام ٢٠٢٢.

في إطار حرصه وجهوده 
الدعــم  املســتمرة لتقــدمي 
واملساندة للعديد من األنشطة 
واإلنســانية  االجتماعيــة 
الهادفــة إلــى خدمــة جميع 
أفراد املجتمع، واحتفاال بعيد 
األضحى املبارك، قام البنك 
التجــاري الكويتــي بزيارة 
اجلمعيــة الكويتية لرعاية 
املعوقني ملشاركتهم مناسبة 
حلول عيد األضحى املبارك 
وتقــدمي التهانــي، وتوزيع 

الهدايا عليهم.
وفي هذا الســياق، قالت 
نائــب املدير العــام لقطاع 
التواصل املؤسسي في البنك 
أماني الورع: نحرص دائما 
في البنك التجاري الكويتي 
على مشــاركة فرحة العيد 
مــع جميع فئــات املجتمع. 
ومبناســبة عيــد األضحى 
بترتيــب  قمنــا  املبــارك، 
هذه الزيــارة لــذوي الهمم 

التي تتناسب مع أعمارهم، 
وأكدت أن زيارة املرضى في 
املستشــفيات ورعاية ذوي 
الهمم ومتحدي اإلعاقة ومد 
يد العون ملؤسسات املجتمع 
املدنــي تأتــي فــي املقدمــة 
وعلى رأس أولويات برامج 
املسؤولية االجتماعية للبنك.

وفي ختام الزيارة، عبرت 
إدارة اجلمعية عن شــكرها 
الكويتي  التجــاري  للبنــك 
علــى هذه الزيــارة، مثمنني 
هذه املبــادرة الكرمية التي 
ســاهمت في إدخال البهجة 
والســرور على نــزالء دور 

الرعاية.

في بــادرة إنســانية لطاملا 
حرصنــا على القيام بها في 
إطار تشجيع مفهوم العمل 
التطوعي وملشاركتهم هذه 
املناسبة السعيدة والتخفيف 
عليهم، ورســم االبتســامة 
علــى وجوههــم مــن خالل 
توزيــع الهدايــا واأللعــاب 

«املركز»: توقعات بنمو متسارع للقطاع العقاري 
في السعودية واإلمارات خالل النصف الثاني

CXيواصل عرضه اخلاص على مازدا ٩ «KIB»

«برقان» يحتفي بخريجي برنامج تأهيل الكويتيني 
حديثي التخرج للعمل في القطاع املصرفي

أعلن املركز املالي الكويتي 
«املركز» في سلســلة تقاريره 
حــول «النظــرة املســتقبلية 
للقطــاع العقاري لعــام ٢٠٢٢ 
في اململكة العربية السعودية 
واإلمارات العربية املتحدة» عن 
توقعاته بأن يشهد قطاع العقار 
في الدولتني منوا متسارعا خالل 
النصف الثاني من العام ٢٠٢٢ 
مدعوما بقاعدتها االقتصادية 
الراسخة. وتضمن التقريران 
حتليال ألداء القطاعات الفرعية، 
مثــل القطاعــات الســكنية، 
واملكتبية، والتجزئة، والضيافة 
خالل األشهر الستة األولى من 
العام، وتأثير مختلف السياسات 
واالقتصاديــة  االجتماعيــة 
اجلديدة واإلصالحات واملبادرات 

على هذا القطاع.
ويهدف التقريــران اللذان 
أعدتهما شــركة مارمور مينا 
إنتليجنس «مارمور»، الذراع 
البحثية لـ«املركز» باالستناد 
إلى «املؤشــر العقاري الكلي» 
اخلاص «باملركز»، إلى مساعدة 
املستثمرين على حتديد الوضع 
احلالي لســوق العقارات في 
منطقــة دول مجلس التعاون 
اخلليجي من خالل دراسة عدد 

من املؤشرات االقتصادية.
ويشــير تقريــر «النظرة 
املســتقبلية للقطاع العقاري 
باإلمــارات العربيــة املتحدة 
للنصــف الثانــي مــن عــام 
٢٠٢٢» إلى أن قطاع العقارات 
فــي اإلمارات يشــهد بشــكل 
عام صعودا فــي العام ٢٠٢٢، 
وارتفاعا في قيمة اإليجارات 
وأســعار العقارات. كما يلفت 
التقرير إلى أن حجم املعامالت 

الكويــت  بنــك  أعلــن 
الدولــي (KIB) مؤخرا عن 
متديد اتفاقيته مع الشركة 
الكويتية الستيراد السيارات 
(كايكو)، ليستمر في تقدمي 
التمويلــي للعمالء  عرضه 
 (CX٩) لشراء سيارة مازدا
من طراز ٢٠٢٠-٢٠٢١، حيث 
ميكنهم اآلن احلصول على 
متويل بــدون أرباح وعلى 
فترة ســداد ٥ سنوات، ذلك 
مع منحهم االختيار الكامل 
على تقدمي الدفعة األولى، كما 
يشمل العرض خدمة صيانة 
مجانية ملدة ســنتني أو كل 

٤٠٠٠٠ كم.
وكان العــرض قد أطلق 
منــذ فتــرة وفقــا لالتفاقية 
مت  التــي  االســتراتيجية 
توقيعها بني KIB والشــركة 
الكويتية الستيراد السيارات 
«كايكو»، وقد مت متديده بهدف 
تسهيل شراء سيارات مازدا 
(CX٩) مبزايــا وخصومات 
خاصة لعمالء الطرفني على 
هذه العالمة التجارية الفريدة 
من السيارات، حيث تعتبر 

شارك بنك برقان في حفل 
تخريج املشاركني في برنامج 
تأهيــل الكويتيــني حديثي 
التخرج للعمــل في القطاع 
املصرفــي الذي نظمه معهد 
الدراسات املصرفية، وقد أقيم 
احلفل بحضور املدير العام 
أ.د.يعقوب يوسف  للمعهد 
الرفاعــي ورائــد عبــداهللا 
الهقهق، نائب رئيس اجلهاز 
التنفيــذي ملجموعــة بنــك 
برقــان والرئيس التنفيذي 
- الكويــت. باإلضافــة إلى 
حضور من البنوك احمللية 
املشاركة، إلى جانب قيادات 
من القطاع املصرفي واملالي 

في الكويت.
أكمــل اخلريجون  وقــد 
معهــد  برنامــج  بنجــاح 
الدراسات املصرفية التدريبي 
الــذي يعد جزءا من مبادرة 
كفــاءة التــي أطلقهــا بنــك 
الكويت املركــزي بالتعاون 
مع البنوك الكويتية. وتشمل 
مبادرة كفاءة برامج متنوعة 
مصممــة لتعزيــز خبــرة 
الكــوادر احمللية في القطاع 
املصرفي، وتوســيع قاعدة 
معارفهم من أجل تطوير أداء 
القطاع املصرفي واملالي في 

الكويت.
وبهذه املناســبة، صرح 
نائب رئيس اجلهاز التنفيذي 
ملجموعة بنك برقان والرئيس 
التنفيــذي - الكويــت رائد 
عبداهللا الهقهق، قائال: برنامج 

إيجابيــا في ظل تزايد الطلب 
من املقيمني اجلدد محليا ومن 
العالمات التجارية العاملية. كما 
شهد سوق الضيافة منوا كبيرا 
في جميع املؤشرات الرئيسية 
مبا في ذلك معدالت اإلشــغال 
 (ADR) ومتوسط املعدل اليومي
واإليــرادات لكل غرفة متاحة 
(RevPAR) فــي الربــع األول. 
وميكــن أن يتراجع هذا النمو 
السريع على املدى القريب على 
خلفية األحداث العاملية، إال أنه 
من املتوقع أن يواصل مســار 

النمو على املدى الطويل.
من جهة أخرى، يشير تقرير 
«النظرة املســتقبلية للقطاع 
العقاري فــي اململكة العربية 
السعودية للنصف الثاني من 
٢٠٢٢» إلــى أن ســوق العقار 
السعودي بدأ بالتعافي بشكل 
كبير بعد التباطؤ الذي جنم عن 
جائحــة كورونا، حيث ارتفع 
مؤشــر أســعار العقارات في 
اململكة بنسبة ٠٫٤٪ في الربع 
األول من ٢٠٢٢، مدفوعا بشكل 
رئيسي بزيادة أسعار األراضي 
الســكنية بنســبة ١٫٨٪ على 
أساس ســنوي، بينما استقر 
معدل أسعار األراضي بشكل 

عام مع ارتفاع طفيف.
ويؤكد التقرير أن اإلجراءات 
التي اتخذتها حكومة اململكة، 

امليسرة التي تلبي متطلبات 
عمالئنا من عشاق السيارات 
الفخمة، لذلك، قمنا بتمديد 
هذه الشراكة بعد أن شهدت 
إقباال الفتا مــن قبل عمالء 
حــد  علــى  وكايكــو   KIB
سواء، ممن تقدموا بطلبات 

املؤسسية التي تركز على دعم 
رأس املال البشــري مع رؤية 
بنك الكويت املركزي للقطاع، 
لذلك نواصل العمل على رفع 
مهارات موظفينــا املوهوبني 
مــن خــالل مبــادرات التعلم 
والتطوير املختلفة مثل برنامج 
رؤيــة الديناميكــي وبرنامج 
انطالقة للمصرفيني الشباب.
أنهى  بالذكــر  واجلديــر 
اثنــان مــن موظفــي البنك 
البرنامــج بنجــاح وهمــا 
مصطفى شهاب شكر وغدير 
حمدي العتيبي اللذان حصال 
على شــهادات التخرج التي 

مثــل ضمــان امتــالك جميع 
املواطنني للمساكن، واشتراط 
اإلقليمــي  املقــر  يكــون  أن 
فــي  األجنبيــة  للشــركات 
اململكــة، قد منحــت قوة دفع 
جديدة للقطاع العقاري. كما 
أن املبادرات احلكومية األخرى 
مثــل برنامج «ســكني» الذي 
ميكن املواطن الســعودي من 
امتالك منزله األول، وبرنامج 
البيع والتأجير على اخلارطة 
«وافي»، قد عززت الطلب على 
املنازل ذات األسعار املعقولة. 
ويشير التقرير إلى أن املشاريع 
العمالقــة في اململكــة، ومنها 
نيوم، ومشروع البحر األحمر، 
وبوابة الدرعية بالرياض، تظهر 
حتوال في اخليارات التفضيلية 
للمســتهلكني، وفــي عمليات 

التطوير العقاري أيضا.
ويتوقع التقرير أن يستمر 
الزخــم االقتصــادي للمملكة 
العربية السعودية خالل عام 
٢٠٢٢ علــى ضــوء الزيادة في 
إنتاج النفط، وأن يظهر قطاع 
العقــار مزيــدا مــن التعافــي 
واالستقرار مع فرص لتسارعه 
خالل النصف الثاني من العام 
احلالي. كما يتوقع التقرير أن 
يستمر النمو في القطاع النفطي، 
واالستثمارات احمللية املتزايدة 
في القطاعات غير النفطية من 
قبــل صنــدوق االســتثمارات 
الثــروة  صنــدوق  العامــة، 
الســيادية للمملكــة، وارتفاع 
االستهالك الشخصي، وازدياد 
رحالت احلج والعمرة تزامنا مع 
تخفيف قيود السفر، وستؤثر 
كل هذه العوامل الرئيسية إيجابا 
على االقتصاد والقطاع العقاري.

التمويل لشراء هذا الطراز 
من ســيارات مــازدا، فنحن 
نطمح باستمرار إلى تعزيز 
جتربتهم مع البنك، وتقدمي 
كل ما هو جديد وشيق من 
عروض وحمالت على متويل 

السيارات.

ستدعم مســيرتهما املهنية 
في البنك وتوفر لهما فرصا 

أكبر للتقدم.
ويدعم بنك برقان جميع 
مبادرات بنك الكويت املركزي 
التي تهدف إلى تأهيل أفضل 
الكفاءات الوطنية للعمل في 
القطاع املصرفي وقيادته في 
املستقبل، كما يواصل البنك 
تأكيد التزامه بتوجيهات بنك 
املركــزي ولوائحه  الكويت 
املتعلقــة بتعزيــز القطــاع 
وضمــان أعلى مســتويات 
جــودة اخلدمــات وأفضــل 

املعايير التشغيلية.

على خلفية الزخم االقتصادي القوي املدعوم بارتفاع النفط والسياسات احلكومية الطموحة

رائد الهقهق متوسطا فريق عمل بنك برقان مع أحد اخلريجني

علي احلبابي

في الربع األول من ٢٠٢٢ في دبي 
بلــغ أعلى إجمالي له، مقارنة 
بنفــس الفتــرة مــن األعوام 
الســابقة على اإلطــالق، على 
مســتوى دول املنطقة. وكان 
من بــني العوامل الرئيســية 
التي عززت معــدل النمو في 
قطاع العقارات باإلمارات الزخم 
التصاعدي في االقتصاد الوطني 
مدعوما بارتفاع أسعار النفط، 
ومنــو القطاع غيــر النفطي، 
والنتائــج اإليجابية ملعرض 

إكسبو ٢٠٢٠ دبي.
وتواصل أسعار العقارات 
في اإلمارات زخمها التصاعدي 
في عام ٢٠٢٢ مع ارتفاع متوسط 
أسعار العقارات السكنية في 
كل من دبي وأبوظبي بنسبة 
١١٫٣٪ و١٫٥٪ على التوالي خالل 
١٢ شــهرا حتى مارس ٢٠٢٢. 
واستمرت إيجارات العقارات 
املكتبية مــن الفئة األولى في 
املدينتني في االرتفاع، مسجلة 
زيــادة بنســبة ٩٪ و٥٪ على 
التوالي على أســاس سنوي. 
وفي قطاع التجزئة، شــهدت 
دبي متوسط منو في اإليجارات 
بنسبة ١٠٫٥٪ في الربع األول 
من عام ٢٠٢٢، في حني شهدت 
أبوظبي تراجعا في متوسط 
اإليجارات بنسبة ٧٫٨٪ في نفس 
الفترة. واليــزال أداء القطاع 

ســيارات مازدا الوحيدة في 
العالم اليابانية الصنع بشكل 

كامل.
وفي سياق متصل، قال 
علي احلبابي، رئيس قسم 
بيع السيارات في KIB: يأتي 
توطيد العالقات بيننا وبني 
كايكو، وغيرها من شركائنا 
املتميزين من وكالء وشركات 
السيارات، في سبيل تقدمي 
أفضــل احللــول التمويلية 

تطوير اخلريجني الكويتيني 
هو فرصــة تعليمية مميزة 
الذيــن  للخريجــني اجلــدد 
بدؤوا مسيرتهم املهنية في 
املجال املصرفي. ويســاهم 
هــذا البرنامج الــذي أطلقه 
معهد الدراســات املصرفية، 
وهو إحدى أفضل املؤسسات 
التعليميــة املتخصصة في 
املجــال، فــي دعم األســس 
املهنيــة للبنــوك احملليــة 
مبا يســاعدها علــى تلبية 

احتياجات السوق.
وأضاف: ملتزمون في بنك 
برقان مبواءمة استراتيجياتنا 


