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«املركزي» يختبر منتجًا جديدًا باخلدمات املصرفية املفتوحة
فــي إطــار حــرص بنك 
الكويت املركزي على متكني 
التقنيات املالية احلديثة ودعم 
اخلدمات املصرفية املفتوحة، 
مبا يســهم فــي اســتحداث 
منــاذج أعمال متطــورة في 
مجال اخلدمات املالية، أعلن 
بنــك الكويت املركــزي عن 
املوافقة علــى اختبار منتج 
جديد من نوعه عبر طرحه 
للسوق احمللي ضمن البيئة 
الرقابية التجريبية، وذلك من 
خالل تطبيقه على املعامالت 
املصرفية لفئــة من العمالء 
املتطوعــني للوقــوف علــى 
تقييمــه بشــكل كامــل قبل 
طرحــه في الســوق احمللي 

بصفة نهائية.
جــاء ذلــك فــي تصريح 
حملافظ بنك الكويت املركزي 
باسل الهارون، حيث أشار فيه 
إلى حــرص «املركزي» على 
دعم التقنيات املالية احلديثة، 
موضحا أن املنتج الذي دخل 
مرحلة الطرح املبدئي للسوق 

املختلفــة، إلى جانب خدمة 
الدفع اإللكتروني.

وأشار احملافظ إلى العناية 
التــي يوليها بنــك الكويت 
املالية  املركــزي للتقنيــات 
احلديثــة، وهــي التقنيــات 
اخلاصــة بالصناعــة املالية 
احلديثــة التــي تهــدف إلى 

إلــى ضــرورة وضــع إطار 
تنظيمي للخدمات املصرفية 
املفتوحــة وإعــداد معايير 
لواجهــة برمجة التطبيقات 
Application Programming

.(Interface (API
ولتحقيــق هــذا الغرض 
شكل البنك «مجموعة عمل 
اخلدمات املصرفية املفتوحة» 
التي تتألف من مختصني في 
البنوك الكويتية، إلى جانب 
تشكيل «فريق عمل للخدمات 
املصرفية املفتوحة لدى بنك 
الكويت املركزي» والذي يضم 
املختصني في البنك املركزي 

وممثلي البنوك الكويتية.
واختتم احملافظ باإلشادة 
الكويتيــة  البنــوك  بــدور 
في دعــم تطويــر اخلدمات 
املصرفيــة املفتوحة، مؤكدا 
مواصلة بنك الكويت املركزي 
دوره كمحفز وحرصه على 
التقنيات  توظيــف أحــدث 
مبا يدعــم تطوير اخلدمات 
املصرفية واملالية في الكويت.

حتســني وتطوير األنشطة 
املالية، مبا في ذلك استحداث 
منتجات وخدمــات ومناذج 

أعمال متطورة.
الهــارون حرص  وأكــد 
بنك الكويــت املركزي على 
دعم هذا املجال، حيث بادر 
البنك في عــام ٢٠١٨ بطرح 
اإلطار العام للبيئة الرقابية 
التجريبية وقــام بتحديثه 
فــي ٢٠١٩ لتوســيع نطاق 
املنتجات واخلدمات التي يتم 
قبولهــا، وهي بيئة اختبار 
آمنة تسمح بتجربة املنتجات 
واخلدمات املبتكرة في إطار 
التقنيــات املاليــة احلديثة 
دون تعريض النظام املالي 

للمخاطر.
وعلــى صعيــد خطوات 
بنك الكويــت املركزي لدعم 
وتنظيــم نشــاط اخلدمات 
املفتوحة، أشــار  املصرفية 
احملافظ إلى قيام املختصني 
في البنك بدراســة موسعة 
حــول هذا الشــأن، خلصت 

يقدم للمستخدم خدمات حتليل العمليات التي تتم على حساباته بالبنوك املختلفة

باسل الهارون

ضمن اإلطار التنظيمي للبيئة 
الرقابيــة التجريبية يعتبر 
األول من نوعه في الكويت، 
حيث يعمــل ضمن منوذج 
اخلدمات املصرفية املفتوحة، 
ويقدم للمســتخدم خدمات 
حتليل العمليــات التي تتم 
على حســاباته فــي البنوك 

التضخم بالكويت قفز ٤٫٢٤٪ خالل يوليو املاضي
أظهــرت بيانــات اإلدارة 
املركزيــة لإلحصــاء ارتفاع 
القياســية ألســعار  األرقام 
املســتهلكني (التضخم) في 
الكويت بنســبة ٤٫٢٤٪ في 
شــهر يوليــو املاضــي على 

أساس سنوي.
وقالــت «اإلحصــاء» إن 
معــدل التضخم في الكويت 
ارتفــع ٠٫٠٨٪ فــي يوليــو 
املاضي على أساس شهري، 
نظرا الرتفاع أسعار عدد من 
املجموعات الرئيسية املؤثرة 
في حركة األرقام القياسية، 
الغذائيــة  املــواد  الســيما 

والتعليم.
وأضافت ان الرقم القياسي 
للمجموعــة األولى (األغذية 
واملشروبات) ارتفع في يوليو 
املاضي بنسبة ٧٫٧٥٪ مقارنة 
بالشهر ذاته من ٢٠٢١ بينما 
ارتفع مؤشر أسعار املجموعة 
الثانية (الســجائر والتبغ) 

بنحو ٠٫٠٧٪.
وأوضحت أن مؤشر األرقام 

(املفروشــات  اخلامســة 
املنزلية) بنسبة ١٫٨٦٪.

وذكرت أن مؤشر أسعار 
املجموعة السادسة (الصحة) 
ارتفع بنسبة ٢٫١٣٪ في حني 
شــهدت أســعار مجموعــة 

٢٫٠٣٪ على أســاس سنوي 
كما ارتفع معدل التضخم في 
املجموعة التاسعة (الترفيه 
والثقافة) بنسبة ٣٫٥١٪ في 
حني قفزت أسعار املجموعة 
العاشــرة (التعليم) بنسبة 

.٪١٩٫٠٥
أســعار  أن  وأضافــت 
مجموعة (املطاعم والفنادق) 
ارتفعت على أساس سنوي 
فــي يوليو املاضي بنســبة 
٢٫٦٧٪ فــي حــني انخفضت 
أســعار مجموعــة (الســلع 
واخلدمات املتنوعة) ٢٫٨٦٪.
ويعــد الرقــم القياســي 
أداة  املســتهلك  ألســعار 
لقياس مســتويات األسعار 
عموما بني فترتني إما شهرية 
أو ســنوية وعادة ما يكون 
مؤشرا أساسيا لقياس النمو 
أو االنكمــاش االقتصادي إذ 
ميكــن للدولــة مــن خاللــه 
القرارات االقتصادية  اتخاذ 
والتجارية ورسم السياسات 

املالية والنقدية.

(النقل) ارتفاعا بنسبة ٤٫٣٪ 
فــي يوليو املاضــي مقارنة 

بالشهر ذاته من ٢٠٢١.
وبينــت «اإلحصــاء» أن 
أســعار املجموعــة الثامنــة 
(االتصاالت) ارتفعت بنسبة 

أسعار األغذية واملشروبات ارتفعت ٧٫٧٪ بني يوليو ٢٠٢١ و٢٠٢٢

القياسية للمجموعة الثالثة 
(امللبوســات) ارتفع بنسبة 
٥٫٥٩٪ في حني ارتفعت أسعار 
مجموعة (خدمات املسكن) 
بنســبة ٢٫١٧٪ فيمــا ارتفع 
معدل التضخم في املجموعة 

برنامــج إعادة هيكلة القــوى العاملة 
الكويتية مت إنشاؤه عام ٢٠٠١ بهدف تشجيع 
ودعم اخلريجني الكويتيني للعمل في القطاع 
اخلاص، ومت إصدار عدة قرارات، منها دعم 
العمالة املالي الشهري والتدريب وحتديد 
نســبة للكويتيني في الشركات والبنوك 
بالقطاع اخلاص، وفوق هذا مت تشــجيع 
ودعم القطاع اخلاص الذي يوظف الكويتيني 
بتحمــل احلكومة نســبة ٧٥٪ من تكلفة 
للقطاع اخلاص  امتيازات  تدريبهم ومنح 
بدعمهم في املشاريع واملزايا االقتصادية 
احلكوميــة، واحلقيقة انه مت بدء توظيف 
اخلريجني الكويتيني حتى وصل عددهم ٧٠
ألف كويتي، وكانت هناك متابعة واهتمام 
من برنامج اعادة الهيكلة، وكانت لديه خطط 
وبرامج لتطوير اجلهاز لتحقيق أهدافه وهي 
تشــجيع ودعم الكويتيني للعمل بالقطاع 
اخلاص بدال من العمل في القطاع احلكومي، 
ولكن في عام ٢٠١٩ مت دمج برنامج إعادة 
هيكلة القوى العاملة ضمن الهيكل التنظيمي 
لهيئة القــوى العاملة، وهنا ظهرت بعض 
املشــاكل في الدمج منها طريقة وأهداف 
وخطط عمل البرنامج قد بدأت في التأخر 
واالختالف وظهور مشاكل في دعم العمالة 
لبعض الشــركات احلكومية وكذلك آلية 
وإجراءات عمل موظفي البرنامج اختلفت 
وتسبب الدمج في إحباطهم واستقال بعض 

الكفاءات منهم.
احلقيقة لم أشعر بارتياح لهذا الدمج، 
حيث توقعت ظهور مشــاكل وسلبيات 

ألنني كنت عملت كمستشار لبرنامج إعادة 
هيكلة القوى العاملة الكويتية منذ بداية 
إنشــائه، حيث كانت اخلطط واألهداف 
بزيادة أعداد الكويتيني للعمل في القطاع 
اخلاص عن طريق برامج تدريبية وتأهيلية، 
وكذلك عن طريق تعديل وإضافة مواد في 
قانون العمل في القطاع األهلي لضمان 
األمن واالستقرار الوظيفي لهم واحتضان 
اخلريجني الكويتيني ذوي التخصصات غير 
املالئمة الحتياجات سوق العمل، وهناك 
كانت أفــكار واقتراحات مــن الكفاءات 
الكويتيــة العاملني في البرنامج لتحقيق 

أهداف وخطط البرنامج وتطويره.
بعد سماعي وقراءتي خلبر نشر في 
الصحف احمللية هذا األسبوع عن إحلاق 
هيئة القوى العاملة لوزارة الداخلية للرقابة 
واإلشراف والسيطرة على مشاكل جتار 
اإلقامــات والعمالة الهامشــية والتركيبة 
السكانية، وهذه تصب كلها للعمالة الوافدة، 
واعتقد هذا القرار ان شاء اهللا يحقق أهدافه، 
ولكن اقترح فصــل برنامج اعادة هيكلة 
القــوى العاملة عن هيئــة القوى العاملة 
وإحلاقه إما للوزير املســؤول عن ديوان 
اخلدمة املدنية، أو يصبح جهازا تابعا ملجلس 
الوزراء حتى يحقق أهدافه وخططه وحتل 
جميع املشاكل املتعلقة بتوظيف الكويتيني 
بالقطاع اخلاص وتشجيعهم ودعمهم، ألن 
هيئة القوى العاملة ستكون مسؤولة فقط 
عن العمالة الوافدة حتت إشراف ورقابة 

وزير الداخلية.

املستشار الكويتي

العودة لبرنامج إعادة 
هيكلة القوى العاملة 

الكويتية
Abumishari١@yahoo.com

د. عبداهللا فهد العبداجلادر
مستشار تطوير إداري وموارد بشرية 

«الوطني»: مبيعات العقار الكويتي بالربع الثاني األقوى منذ ٢٠١٤
قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطني إن املبيعات 
العقارية حافظت على أداء 
قوي خالل الربع الثاني من 
٢٠٢٢، وذلك في ظل ارتفاع 
أنشطة القطاعني االستثماري 
والتجــاري مما ســاهم في 
تعويض التراجع الهامشي 
الذي شهده القطاع السكني، 
إذ ارتفعت قيمــة املبيعات 
العقارية إلى ١٫١ مليار دينار 
بالربع الثاني، بنمو ٢٢٪ على 
أساس ربع ســنوي، و١٥٪ 
على أساس سنوي، لتسجل 
بذلك أقــوى أداء منذ الربع 

الرابع من ٢٠١٤.
وواصل عــدد الصفقات 
الهبوطــي عقــب  اجتاهــه 
العــام املاضــي،  ارتفاعــه 
إال أنــه مــا يــزال قريبا من 
مستويات ما قبل اجلائحة، 
القطاعي،  وعلى املســتوى 
تشــير التقديــرات إلــى أن 
القطاع االستثماري  نشاط 
بصفة خاصة قد يســتفيد 
النســبي  مــن االنخفــاض 
للتقييمات مقارنة بتقييمات 

القطاع السكني.
أما بالنسبة للتوجهات 
املستقبلية، فتشير التوقعات 
الى استقرار النشاط العقاري 
النصــف  خــالل  نســبيا 
الثاني من عــام ٢٠٢٢ على 
نطاق واســع بفضل النمو 
االقتصادي، وارتفاع أسعار 
النفط وقــوة جانب الطلب 
األساســي ضمــن القطــاع 

السكني.

بفتــح  احلكومــة  وقــرار 
االقتصاد بالكامل من خالل 
رفــع كل التدابير الصحية 
املتبقيــة املتعلقة مبكافحة 

ڤيروس كوفيد-١٩. 
وعلى الرغم من استمرار 
قــوة الطلب األساســي على 
العقــارات الســكنية، إال أنه 
يبــدو أن النشــاط قد حتول 
القطاعني االســتثماري  نحو 
والتجاري نظرا ملا يتســمان 
به من قيمة منخفضة نسبيا، 
بفضل آفــاق النمو اإليجابية 
واستمرار االنتعاش االقتصادي 

بعد انتهاء اجلائحة.

هذا العام، بتســجيلها منوا 
بنســبة ٤٫١٪ على أســاس 
ربع ســنوي (+١٤٫٣٪ على 
أســاس ســنوي) في الربع 
الثاني من عام ٢٠٢٢. وشهدت 
العقارات السكنية  أســعار 
اجتاها مماثــال، إذ ارتفعت 
بنســبة ١٠٫٦٪ على أساس 
ربع ســنوي (+١٣٫٧٪ على 
أســاس ســنوي) في الربع 

الثاني من العام.
ارتفاع مبيعات االستثماري 

شــهدت مبيعات القطاع 
االستثماري منوا ملحوظا في 

٢٠١٩، والتــي كانــت قوية 
نسبيا. 

واســتمر ارتفــاع حجم 
ومتوســط الصفقات بدعم 
من التقييمات املنخفضة (في 
أعقاب التراجعات املسجلة 
اجلائحــة)  فتــرة  خــالل 
االنتعــاش  واســتمرار 
االقتصادي بعــد اجلائحة. 
ومن املقرر أن تواصل هذه 
العوامــل في تقــدمي بعض 
الدعــم بالنصف الثاني من 
٢٠٢٢، علــى الرغــم من أن 
وتيرة التحسن قد تتباطأ مع 
ارتفاع أسعار الفائدة، وكذلك 
إذا تأثرت املعنويات احمللية 

بضعف االقتصاد العاملي.
ويعزى ارتفاع املبيعات 
إلى تزايد حجــم الصفقات 
في الربــع الثانــي من عام 
٢٠٢٢ (+٢٣٪ على أســاس 
ربع سنوي)، وذلك بفضل 
جاذبية القطاع، وهو األمر 
الذي ساهم في تعزيزه فجوة 
التقييــم املســتمرة مقارنة 

بالقطاع السكني.
إال أنه وفقا للتقديرات، 
ظلت مكاسب األسعار على 
مستوى القطاع االستثماري 
كبيرة على أســاس سنوي 
في النصــف األول من عام 
٢٠٢٢ بنحو ١٠٪، وإن كانت 
وتيرة النمو أقل قليال مقارنة 
باملستويات املسجلة بنهاية 

عام ٢٠٢١.
زيادة مبيعات القطاع التجاري

تضاعفت مبيعات القطاع 

وفي ذات الوقت، يساهم 
ارتفاع أســعار املواد اخلام 
ونقص العمالــة في زيادة 
البنــاء وأعمــال  تكاليــف 
الصيانــة، ممــا يزيــد مــن 
تصاعــد الضغــوط علــى 
األسعار. وقد تؤثر التقييمات 
املرتفعــة للقطاع الســكني 
على املبيعات خالل النصف 

الثاني من عام ٢٠٢٢.
من جهة أخــرى، عادت 
أســعار األراضي السكنية، 
والتي شهدت تراجعا هامشيا 
فــي الربــع الرابع مــن عام 
٢٠٢١، لالرتفاع مجددا خالل 

الربع الثاني من عام ٢٠٢٢
لتصل إلى نحو ٣٠٧ ماليني 
دينار (+١٣٫١٪ على أساس 
ربــع ســنوي، +٩٢٪ على 
أساس ســنوي)، مواصلة 
التحســن  بذلــك مســيرة 
التي شــهدتها خالل األرباع 

السابقة.
وعلى الرغم من وضوح 
االجتــاه التصاعــدي الذي 
شهدته املبيعات بعد اخلروج 
من براثــن اجلائحة، إال أن 
أنشــطة املبيعات لم تصل 
بعد إلى متوسطات ما قبل 
اجلائحة خالل عامي ٢٠١٨-

التجــاري تقريبا في الربع 
الثاني من عام ٢٠٢٢ لتصل 
إلى ٢٨٥ مليون دينار مقارنة 
مبستويات الربع األول من 
عــام ٢٠٢٢، فيما يعد أعلى 
مســتوياتها املســجلة منذ 
عقــد مــن الزمــان. ويبدو 
أن القطــاع قد بدأ يســتقر 
بشكل متزايد، إذ كان طلب 
العوامــل  الشــركات مــن 
املساعدة بال شك، بدعم من 
االنتعاش االقتصادي بصفة 
عامة، ورفع القيود املتعلقة 
باحتواء جائحة كوفيد-١٩
في وقت سابق من العام.

وشهد شهر ابريل أكثر 
من نصف عــدد الصفقات 
التــي مت تنفيذها في الربع 
الثانــي مــن عــام ٢٠٢٢، 
ومببيعات بلغت قيمتها ١٦١
مليون دينار بدعم رئيسي 
من الصفقات الكبرى على 
األراضي في منطقة صباح 

األحمد الساحلية. 
ومن املتوقــع أن يبقى 
طلب القطاع التجاري قويا 
بينما يتجه الى االقتراب أو 
حتى تخطي أعلى مستوياته 
الســابقة للجائحــة والتي 
بلغــت نحــو ٥٠ مليــون 
دينار شهريا خالل الفترة 
املتبقيــة من العام احلالي، 
إال أن ارتفاع أسعار الفائدة 
وتباطــؤ االقتصاد العاملي 
يعتبــران من أبرز املخاطر 
التــي تهــدد الســوق وقد 
يؤثران سلبا على املعنويات 

احمللية.

بلغت ١٫١ مليار دينار بنمو سنوي ١٥٪.. بدعم من استمرار انتعاش مبيعات القطاعني االستثماري والتجاري

التي  التحديات  وتشمل 
تهدد منو سوق العقار ضعف 
املعنويات املتعلقة بتباطؤ 
العاملــي، وتأثير  االقتصاد 
التضخــم (خاصة أســعار 
املواد اخلام والعمالة) على 
تكاليف البنــاء والصيانة، 
إضافــة إلى تزايــد تكاليف 
االقتراض مع استمرار ارتفاع 
أسعار الفائدة محليا وعامليا.

تراجع مبيعات 

اســتمر تراجــع مبيعات 
العقارات السكنية في الربع 
الثاني مــن ٢٠٢٢ لتصل إلى 
٤٩٥ مليــون دينار (-٤٫٣٪ 
على أساس ربع سنوي، -٣٥٪ 
على أساس سنوي) مقارنة 
بأعلى املســتويات املسجلة 
في الربع الثالث من عام ٢٠٢١

والتي بلغت ٨١٠ مليون دينار، 
ويعزى انخفــاض املبيعات 
إلى تراجع أحجام الصفقات 

خالل هذا الربع.
بينما اســتمر متوســط 
حجم الصفقات في االرتفاع، 
إال أنــه على الرغم من ذلك، 
نالحظ تباطؤ وتيرة تراجع 
املبيعات خالل الربع الثاني 
من العام مقارنة مبعامالت 
الربع األول، في إشارة إلى أن 
السوق قد يبدأ في االستقرار 
بعد التراجعات التي شهدها 

العام املاضي.
وتزامن تراجع مبيعات 
القطاع السكني مع حتسن 
البيئة االقتصادية، خاصة 
بعــد ارتفاع أســعار النفط 
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بنك إجنلترا قد يضطر
ملضاعفة الفائدة في ٢٠٢٣ إلى ٤٪

قد يضطر بنك إجنلترا إلى رفع أسعار 
الفائدة إلى ٤٪ في وقت مبكر من العام 
املقبل ملكافحة التضخم املتصاعد، على 
الرغــم من تزايد مخاطر الركود وســط 

أزمة غالء املعيشة.
ويراهن متداولو سيتي بنك على أن 
البنك املركزي سيزيد تكلفة االقتراض 
بأكثر من الضعف من ١٫٧٥٪ اســتجابة 
للتضخــم عند أعلى املســتويات ألكثر 
مــن ٤٠ عامــا، وفقا ملــا ذكرته صحيفة 
«الغارديــان»، واطلعت عليه «العربية.

نت».
وفي تطور من شــأنه زيادة الضغط 

املتجدد على حاملي الرهن العقاري، من 
املتوقع أن يصل سعر الفائدة األساسي 
للبنــك إلى ٤٪ بحلول مايو ٢٠٢٣، وفقا 
للمسار الذي تشير إليه األسواق املالية.

ووفقا ملشتقات أسعار الفائدة املرتبطة 
مبواعيد اجتماع جلنة السياسة النقدية 
فــي بنك إجنلترا، من املتوقع أن ينتهي 
السعر األساسي العام فوق ٣٪ وقد يصل 
إلــى ذروته عند ٤٫١٪ تقريبا في يونيو 
٢٠٢٣. ومن املتوقع بعد ذلك أن يخفض 
البنك معدالت الفائدة إلى ما يقارب ٣٫٨٪ 
بنهاية العام املقبل وسط توقعات بتالشي 

الضغوط التضخمية والركود املطول.


