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«KIB»: خدمات التمويل اإلسالمي لالستثمارات 
العقارية مبزايا حصرية وتسهيالت مرنة

العقارية  اإلدارة  تواصل 
فــي بنــك الكويــت الدولي 
(KIB) تقدمي خدمات التمويل 
العقاري اإلســالمي، مبزايا 
حصرية وتســهيالت مرنة، 
لتلبية احتياجات عمالء البنك 
من املســتثمرين في القطاع 
العقاري، ســواء من األفراد 
أو الشركات، والتي صممت 
جميعها مبا يتوافق مع أحكام 

الشريعة اإلسالمية.
ويعتمــد KIB فــي تقدمي 
العقاريــة علــى  اخلدمــات 
رصيد من اخلبرة واملعرفة 
في املجال العقــاري، والتي 
حصدها كجزء من إرثه املمتد 

ملا يقارب اخلمسني عاما.
وفي ســياق متصل، قال 
نائــب املدير العــام لإلدارة 
العقاريــة فــي KIB طــارق 

من خالل منتجــات وأدوات 
التمويل اإلســالمي املتعددة 
لديها، والتي تتمثل في كل من 
املرابحة، والوكالة، واإلجارة».
وأشــار إلــى تقــدمي كل 
التســهيالت لتمويل شــراء 
االســتثمارية  العقــارات 
والصناعيــة  والتجاريــة 
إلــى  إضافــة  والســكنية، 
التمويل اإلنشائي لكل أنواع 

العقارات.
وأضاف: «يتميز KIB عن 
غيره مبنــح جتربة عقارية 
متميــزة لعمالئــه تتضمن 
توفير التمويالت اإلسالمية 
املرنــة مبزايــا وعــروض 
تنافســية، والتي ميكنها أن 
تصل إلى ١٥ عاما، كما تعتمد 
جتربــة البنك العقارية على 
تقدمي كل احللول واخلدمات 

املتكاملة عبــر نافذة واحدة 
وموثوقــة بــني مؤسســات 
القطــاع، مســاهمني بدورنا 
في توجيه تطلعات العمالء 
االســتثمارية على اختالفها 
نحو الفرص العقارية الناجحة 
التي تالقي طموحاتهم وحتقق 
لهم أهدافهم، وذلك بناء على 
الســوق احمللــي  اجتاهــات 

ومتغيراته».
وفي ختام تصريحه، نوه 
الفارس إلى اخلبرة العريقة 
التي يتمتع بها أعضاء فريق 
قسم التمويل العقاري التابع 
 ،KIB لــإلدارة العقاريــة في
ومعرفتهم التقنية الواسعة 
بأدوات التمويل اإلســالمي، 
وقدرتهم على مساندة العمالء 
في اختيار أفضل منتج متويل 

يتناسب مع متطلباتهم.

لتلبية احتياجات عمالء البنك املستثمرين بالقطاع العقاري

طارق الفارس

العقارية  الفــارس: «اإلدارة 
مســتمرة في ابتــكار حلول 
متميزة لتمويل استثمارات 
العمــالء العقاريــة بجميــع 
أنواعها، سواء كانت عقارات 
استثمارية، جتارية، صناعية، 
أو سكنية، أو غيرها، وذلك 

وزارة النفط ُتطلق جائزة التحول الرقمي 
أعلنت وزارة النفط عن إطالق جائزة التحول الرقمي 
(هاكاثون ٢٠٢٢) في دورتها الثانية، والتي تستهدف إنشاء 
برنامج نفطي رقمي متطور يتم االستفادة منه لتنفيذ 
ومتابعة كل العمليات النفطية عبر الذكاء االصطناعي ما 
يساعد على حتفيز بيئة االبتكار وريادة األعمال الرقمية 
وإثرائها وخلق قيمة مضافة للقطاع النفطي الكويتي.
وقالــت وزارة النفط في بيــان صحافي، إن برنامج 
الشــؤون الفنيــة وإدارة العالقــات العامــة بالــوزارة 
مســؤوالن عــن اجلائزة، وذلــك بالتعاون مــع القطاع 

الفني والتكنولوجي في وزارة النفط، وتستهدف 
اجلائزة الكوادر الفنية والطاقات الشبابية 

مــن اجلهات األكادمييــة والنفطية وهم 
شــركاء النجاح، وذلك مبشاركة عدد 
مــن اجلهــات هــي: جامعــة الكويت 

والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب وشركة نفط الكويت 
وشــركة شــلمبرجير الكويــت، 

ومعهد الكويــت لألبحاث العلمية 
والشــركة الكويتية لنفــط اخلليج 

وشــركة البترول الوطنيــة الكويتية 
 (ACK) واجلامعة األسترالية في الكويت

 (AUM) واجلامعة األمريكية للشرق األوسط
.(AUK) واجلامعة األمريكية في الكويت

وذكرت «النفط» انه مت فتح باب التسجيل في اجلائزة 
خــالل الفترة من ٢٤ يوليو حتى ٩ أكتوبر ٢٠٢٢، على 
أن يكون بدء االنطالق واملشاركة وورش العمل من ١٣

أكتوبر إلى ٢٤ نوفمبر املقبل وإعالن الفائزين والنتائج 
النهائية في ٢٠ ديسمبر املقبل، مشيرة إلى أن اآللية املتبعة 
للتسجيل ستكون عبر املوقع اإللكتروني لوزارة النفط.
وأشارت إلى أنه مت االتفاق على حتديد ٤ فئات هي 
كالتالي: الفئة األولى والتي تضم طالبات وطالب اجلامعات 

واملعاهد التخصصية احلكومية واخلاصة ذات الصلة، 
والفئة الثانية والتي تضم مجموعة التخصصات الفنية 
في الشركات النفطية الكويتية واخلريجني اجلدد وذوي 
اخلبرة والتــي تبلغ خبرتهم ٥ ســنوات فأقل، والفئة 
الثالثــة اخلاصة بوزارة النفط، وأخيــرا الفئة الرابعة 
تضم مشاركات خارجية إقليمية تتم دعوتها للمشاركة.
وقالت وزارة النفط إنه مت االتفاق على وجود جلنة 
منظمة ملتابعة األعمال املتمثلة في متابعة سير عمليات 
اجلائــزة واإلعداد والتنســيق واإلشــراف على اخلطة 
اإلعالميــة واملتابعة للموقع اإللكتروني وإعداد 
الدعوات والكتب الرسمية وآلية املخاطبات 
الرسمية عبر وزارة النفط وإرسالها إلى 
جميع اجلهات املشاركة وتدشني صفحة 
التسجيل للجائزة مبوقع وزارة النفط 

وعملية التقييم للمشاركات.
وذكرت أن فريق عمل اجلائزة 
برئاســة وكيــل وزارة النفــط 
املساعد للشــؤون الفنية م.خالد 
وليد الديني، ومديرة العالقات العامة 
واإلعــالم في وزارة النفط الشــيخة 
متاضر خالد األحمــد اجلابر الصباح، 
قاموا بزيارات ميدانية إلى اجلهات املشاركة 
الســتعراض اجلائــزة، حيث مت زيــارة جامعة 
الكويــت (كلية الهندســة والبترول) حيــث كان في 
استقبال الفريق عميد كلية الهندسة والبترول أ.د.عايد 
سليمان، وممثل الكلية في اجلائزة د.مبخوت الدوسري، 
وقامت اللجنة كذلك بزيارة شــركة البترول الوطنية 
الكويتية وكان في استقبالهم نائب الرئيس التنفيذي 
للخدمات املســاندة عبدالعزيز أحمــد الدعيج ومدير 
العالقات العامة واإلعالم خلود املطيري ومدير تقنية 

املعلومات ناجي املري.

في دورتها الثانية.. وفتح باب االلتحاق خالل الفترة من ٢٤ يوليو حتى ٩ أكتوبر املقبل

«املركز»: أداء إيجابي لألسواق اخلليجية 
في أغسطس.. رغم تراجع أسعار النفط

املالــي  املركــز  أوضــح 
الكويتي (املركز)، في تقريره 
الشــهري عن أداء أســواق 
األســهم اخلليجية لشــهر 
أغسطس ٢٠٢٢، أن املؤشر 
الكويتــي  العــام للســوق 
تراجــع بدرجــة طفيفــة 
 ،٪٠٫١ لينخفــض بنســبة 
وقد تراجعت أسعار النفط 
بنسبة ١٢٫٣٪ خالل الشهر 
مع تراجع الطلــب وتزايد 
املخــاوف من الركود وعدم 
اليقني بشــأن اتفاق نووي 

محتمل مع إيران.
القطاعــات  ومــن بــني 
في بورصــة الكويت، كان 
مؤشر قطاع النفط والغاز 
الرابــح  التأمــني  وقطــاع 
األكبر، بارتفاع نسبته ٤٫٦٪ 
و٤٫٣٪ على التوالي، بينما 
كان قطاعــا التكنولوجيــا 
والرعايــة الصحية األكثر 
تراجعــا، بانخفاض ١٤٫٨٪ 

و٦٫٤٪ على التوالي.
الكويــت  بنــك  وقــام 
املركزي برفع سعر اخلصم 
مبقدار ٢٥ نقطة أساس إلى 
٢٫٧٥٪ في شــهر أغسطس 
التضخم  إلبقــاء معــدالت 
ضمن نســب مقبولة. وأكد 
رئيس االحتياطي الفيدرالي 
األميركي جيــروم باول أن 
املركــزي األميركي  البنــك 
سيواصل رفع أسعار الفائدة 
للتصدي للتضخم املتزايد.

وارتفــع معــدل تضخم 
أسعار املستهلك في الكويت 
بنســبة ٤٫٢٪ على أساس 
ســنوي في يوليو مقارنة 
بعام ٢٠٢١. وكان التضخم 
مدفوعا بشكل رئيسي بقطاع 
األغذية واملشروبات، الذي 
منا بنسبة ٧٫٧٪ على أساس 

سنوي في يوليو ٢٠٢٢.
وتوقعــت وكالة فيتش 

تســتهدف حكومــة دبــي 
جمع مليار دوالر من طرح 
«سالك» لالكتتاب العام بدءا 

من الشهر املقبل.
وعلى جانب آخر، يتوقع 
صنــدوق النقــد الدولي أن 
يبلغ معدل النمو االقتصادي 
للسعودية ٧٫٦٪ لعام ٢٠٢٢
لتكــون واحدة من أســرع 
االقتصــادات الكبيرة منوا 
على خلفية ارتفاع أســعار 
النفط. وارتفعــت عائدات 
النفط في اململكة خالل الربع 
الثاني من عام ٢٠٢٢ بنحو 
٨٩٪ على أســاس ســنوي 
لتسجل ٦٦٫٨ مليار دوالر.

وذكــر صنــدوق النقــد 
الدولــي أن قطــر اجتذبت 
استثمارات أجنبية مباشرة 
بقيمة ١٩٫٢ مليار دوالر في 
الربع الثاني من عام ٢٠٢٢
لتمثــل ٧١٪ مــن إجمالــي 
االســتثمارات في الشــرق 

األوسط.
ووفقا لـ«إيرنست يونغ»، 
شهد عدد االكتتابات األولية 
في منطقة الشرق األوسط 
وشــمال أفريقيــا ارتفاعــا 
بنســبة ٥٠٠٪ على أساس 
ســنوي في النصف األول 
من ٢٠٢٢ مع وصول عائدات 
٢٤ اكتتابــا أوليا إلى نحو 
١٣٫٥ مليار دوالر، بارتفاع 
قــدره ٢٫٩٥٢٪ فــي القيمة 
على أساس سنوي مقارنة 
بالنصف األول من عام ٢٠٢١.
األســواق  أداء  وكان 

املتقدمة سلبيا خالل الشهر، 
حيث حقق مؤشر مورغان 
ستانلي كابيتال إنتليجنس 
العاملــي (MSCI) خســارة 
 (٥٠٠ S&P) ٤٫٣٪ ومؤشــر
٪٤٫٢ وأدى املوقف املتشدد 
من مسؤولي بنك االحتياطي 
الذين  الفيدرالي األميركي، 
أشاروا إلى مزيد من الزيادات 
فــي أســعار الفائــدة على 
القريب للســيطرة  املــدى 
على مســتويات التضخم، 
إلى الشــعور الســلبي في 

األسواق.
وانخفض ســعر ســهم 
ميتــا «فيســبوك» بشــكل 
حاد خــالل الشــهر، حيث 
خفضت مورغان ســتانلي 
سعرها املستهدف للسهم. 
ومع ذلك، اســتعاد السهم 
الشــهر  ليغلــق  زخمــه 
مبكاسب. وارتفع مستوى 
تضخم أســعار املستهلكني 
في الواليات املتحدة بنسبة 
٨٫٥٪ في يوليو مقارنة بعام 
٢٠٢١ بسبب انخفاض أسعار 

الطاقة.
وكان أداء األســهم فــي 
أوروبا، خاصة األسهم ذات 
النمــو املرتفع، أســوأ أداء 
بسبب تزايد املخاوف من أن 
جهود البنك املركزي إلبقاء 
التضخــم حتت الســيطرة 
ستؤدي إلى تفاقم التباطؤ 

االقتصادي.
وكان هناك انخفاض حاد 
في أســهم قطاع التصنيع 
فــي اململكــة املتحــدة مــع 
ركود األنشطة التجارية في 
أغسطس. وارتفع مستوى 
التضخم في منطقة اليورو 
بنسبة ٨٫٩٪ في يوليو على 
أساس سنوي في حني بلغ 
التضخم الرئيسي في اململكة 

املتحدة ١٠٫١٪ في يوليو.

ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز» املركب اخلليجي ٠٫٧٪ خالل الشهر املاضي

للتصنيــف االئتماني منو 
النــاجت احمللــي اإلجمالــي 
للكويــت بنســبة ٧٫١٪ في 
٢٠٢٢ و٤٫٦٪ في عام ٢٠٢٣

مدعومــا بارتفــاع أســعار 
اإلنتــاج.  النفــط وزيــادة 
وأنهــت شــركة أجيليتــي 
الكويتية صفقة استحواذها 
على شركة جون مينزيس 
٩٢٢ بنحــو  البريطانيــة 

مليون دوالر.
وعلى صعيــد املنطقة، 
كان أداء األسواق اخلليجية 
أفضل من األسواق العاملية، 
حيث لفــت تقرير «املركز» 
إلى ارتفاع مؤشر ستاندرد 
آنــد بــورز املركــب لــدول 
التعاون اخلليجي  مجلس 
(S&P GCC) بنســبة ٠٫٧٪ 
خــالل أغســطس، وحققت 
جميع األســواق اخلليجية 

مكاسب في هذا الشهر.
العام  وســجل املؤشــر 
لسوق دبي وسوق أبوظبي 
أعلى مكاسب، لينهيا الشهر 
على ارتفاع نســبته ٣٫٢٪ 
و٢٫٢٪ علــى التوالــي، كما 
القطــري  الســوق  ســجل 
مكاسب نسبتها ٠٫٤٪ خالل 
أغسطس، مدعوما بارتفاع 
أسعار النفط وارتفاع الطلب 

على الغاز الطبيعي.
ونــوه تقريــر «املركز» 
إلى ارتفــاع الفائض املالي 
 ٪١٢٩ بنســبة  لإلمــارات 
خالل النصف األول من عام 
٢٠٢٢. ووفقا لـ«بلومبيرغ»، 

«الشال»: سقف إنفاق ميزانية الكويت «الشال»: سقف إنفاق ميزانية الكويت 
سيقفز إلى سيقفز إلى ٥١٫٨٥١٫٨ مليار دينار في  مليار دينار في ٢٠٤٢٢٠٤٢

قال تقرير الشــال األســبوعي إن ترشــيق قطاع 
النفط الذي تضاعفت تكلفة إنتاج برميل النفط لديه ٥

أضعاف في ٢٠ عاما، وقطاع التعليم الذي بلغ مستوى 
اإلنفاق عليه مستوى دول متقدمة، ومستوى مخرجاته 
مبستوى دولة فقيرة، وترشيق احلكومة الضخمة ذات 

اإلنتاجية الضئيلة، كلها أولويات قصوى.
وأشــار التقرير إلى أن أخطر هذه األولويات على 
اإلطــالق، هو تكــرار خطيئة التعامــل التاريخي مع 
املالية العامة، أي االنفالت املالي مع أول زيادة ألسعار 
النفط، حيث تضخمت النفقات العامة وتضاعفت ٥٫٧٥
مرات منذ عام ٢٠٠٠ إلى عام ٢٠٢٢، وبلغ معدل النمو 

السنوي املركب خاللها ٨٫٢٧٪.
ولم يصاحب تلك احلقبة املنفلتة للسياسة املالية 
أي تقدم في اإلنتاجية، فالتعليم واخلدمات الصحية 
والبنى التحتية واإلسكان، وحتى نظافة البلد وتلوث 

بيئته، كلها أسوأ مما كانت في حقبة اإلنفاق األقل، هي 
حقبة تسببت في حالة من فقدان االقتصاد لتنافسيته، 
أو كمــا يطلق عليها علميا حالــة متقدمة من املرض 

الهولندي.
وذلك ليس األسوأ، فاألسوأ أنها حالة غير مستدامة، 
وحتى لو افترضنا قدرة راسمي السياسة املالية على 
خفض معدل النمو السنوي املركب لإلنفاق العام إلى 
نصف ما كان عليه في الـ ٢٢ عاما املاضية، أو مبعدل 
٤٫١٤٪ لـ ٢٠ عاما مقبلة، فستصبح مستويات اإلنفاق 
غير محتملة، ليبلغ اإلنفاق مستوى ٥١٫٨ مليار دينار 

في عام ٢٠٤٢.
وإذا أضفنا إليها أن النفط سيتعرض لهجمة شرسة 
في املستقبل من قبل الدول املستهلكة، بحق أو دونه، 
وألسباب سياسية أو بحكم التقدم التقني، وحتديدا 
في قطاع النقل، ميكن أن نعرف أهمية التبني املبكر 

للسياســات االستباقية الهادفة إلى اســتدامة املالية 
العامة، وقد سبقتنا إليها بعض جيراننا.

ولدى الكويت ميزة على ما عداها، فهي تستطيع 
أن تتبنى خطوة جوهرية باجتاه هدف استدامة املالية 
العامة بتقدمي دخل استثماراتها من أجل متويلها مع 
االلتزام بعدم املســاس بأصلها وتغيير وظيفتها مبا 
مينحها وقتــا للتخطيط لتنويع مصادر دخلها دون 
ضغوط غيــر محتملة، ولكن هذا األمر لن ينجح من 

دون وقف الهدر الضخم الناجت عن حجم حكومتها.
وفي الوقت متســع إلنقــاذ البلــد، وحتى ضمان 
تفوقها، وهناك متســع إلنقاذ مــن هم أمانة في عنق 
اجليل احلالي من صغار املواطنني ومن لم يولدوا بعد، 
ولكن إنقاذ البلد وتفوقها يظل أمرا مرهونا باجلراحة 
اجلوهرية على مستوى اإلدارة العامة، واألهم ضمنها 

هو الشق التنفيذي في تشكيلها القادم.

ً ً عاما توّقع منو النفقات العامة للبالد مبعدل توّقع منو النفقات العامة للبالد مبعدل ٤٫١٤٤٫١٤٪ خالل الـ ٪ خالل الـ ٢٠٢٠ عاماً املقبلة.. في ظل تضاعفها  عاماً املقبلة.. في ظل تضاعفها ٥٫٧٥٫٧ مرات بآخر  مرات بآخر ٢٢٢٢ عاما


