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«الوطني» راعٍ بالتيني للملتقى الثالث
للخدمات االستشارية خلطة التنمية

.. وفي تقريره: «الفيدرالي» قد يخفض الفائدة نوفمبر ٢٠٢٣

شارك بنك الكويت الوطني 
كراع بالتيني للملتقى الثالث 
للخدمات االستشارية خلطة 
التنمية، الذي نظمته شركة 
نوف إكســبو بالتعاون مع 
احتــاد املكاتــب الهندســية 
والدور االستشارية الكويتية 
وبحضور ومشاركة العديد 
من مؤسسات القطاعني العام 

واخلاص.
ناقش امللتقى خطط البوابة 
للتراخيــص  اإللكترونيــة 
ومعاجلة حتديات خطط البناء 
وتأثير نقص األيدي العاملة 
على قطاع اإلسكان بعد جائحة 
كورونا وعدم توافر مواد البناء 
بالكميــات الكافية مع ارتفاع 
أســعارها بســبب صعوبات 
اخلدمــات اللوجســتية مــن 
شحن ونقل بسبب األوضاع 

اجليوسياسية.
وخالل امللتقى، قدم الوكيل 
املساعد لشــؤون محافظتي 
العاصمة واجلهراء بالتكليف 
فــي وزارة البلدية ثامر بن 
عيد املطيري درعا تكرميية 
الى بنــك الكويــت الوطني 
تســلمه مدير أول في إدارة 
العالقــات العامــة فــي بنك 
الكويت الوطني طالل التركي، 
وذلك تقديرا لدور البنك في 
مشاركته ورعايته للمؤمتر 
ودعمــه املســتمر لالقتصاد 

الوطني.

قال تقرير صادر عن بنك 
الكويت الوطنــي، إن البنك 
الدولــي حــذر مــن مخاطر 
ركود االقتصــاد العاملي في 
عــام ٢٠٢٣، فبعــد صــدور 
توقعات مبدئية في يونيو 
٢٠٢٢ تشير إلى منو االقتصاد 
العاملي في ٢٠٢٣ بنسبة ٣٪، 
تراجــع البنك الدولي وغير 
توقعاته، حيث يتوقع اآلن 
منو الناجت احمللي اإلجمالي 
العاملي بنسبة ١٫٧٪ في عام 
٢٠٢٣، وهي أبطأ وتيرة منو 
منذ عــام ١٩٩٣، باســتثناء 
موجتي الكســاد فــي عامي 

٢٠٠٩ و٢٠٢٠.
وقال البنــك إن موجات 
فــي  الرئيســية  التباطــؤ 
االقتصــادات املتقدمــة، مبا 
يشمل خفضا حادا لتوقعاته 
إلى ٠٫٥٪ للواليات املتحدة 
واالقتصــادات األوروبيــة 
رمبــا تكون نذيــرا بحدوث 
كســاد عاملي جديد، مضيفا 
القامتــة  التوقعــات  أن 
ســتكون صعبــة بدرجــة 
أكبر على األسواق الناشئة 
الناميــة،  واالقتصــادات 
فــي ظل مواجهتهــا لتباطؤ 
االستثمارات بأنشطة األعمال 
وضعف العملة وأعباء دين 

ثقيلة.
إلى  وأشــار «الوطنــي» 
أن األسواق بشغف ترقبت 
أســعار  بيانــات  صــدور 
املســتهلكني مــن االقتصاد 
األميركي نظــرا لدورها في 
توجيه سياسات االحتياطي 
الفيدرالي فيما يتعلق برفع 
الفائــدة، وصــدرت  ســعر 
البيانات يوم اخلميس املاضي 
مشــيرة إلى تراجع املؤشر 
الكلي ألسعار املستهلكني في 
الواليات املتحدة من ٧٫١٪ إلى 
٦٫٥٪ على أساس سنوي مبا 

يتسق مع إجماع اآلراء.
أمــا بالنســبة للتضخم 

باعتبارها جزءا من األهداف 
الوطنية لرؤية الكويت ٢٠٣٥.

وأضاف: نعمل باستمرار 
على دفع عجلــة النمو عبر 
دعم القطاع اخلاص لزيادة 
التنويع االقتصادي، إضافة 
إلى مساندة أنشطة الشراكة 
بني القطاعني العام واخلاص 
وهو ما يتيح املزيد من فرص 
النمو لقطاع الشركات وغيرها 

من القطاعات.
وأكد أن «الوطني» حريص 
على ترسيخ مكانته الرائدة 
ودوره الريادي في دعم تنفيذ 
املشــاريع التنمويــة ومــن 
بينهــا اإلســكانية باعتباره 
أكبر ممول لكل مشــروعات 

جماح التضخم، مشيرا إلى 
توقعاته باســتمرار ســعر 
الفائــدة فوق مســتوى ٥٪ 
«لفتــرة طويلــة». ووجهت 
األســواق أنظارهــا نحــو 
املتحدثني باسم االحتياطي 
الفيدرالــي، جيــروم بــاول 
وميشــيل بومان للحصول 
على إرشادات بشأن االقتصاد 

ومسارات أسعار الفائدة.
وفي الوقت الذي قدم فيه 
باول القليل من التوجيهات 
بشــأن نظرتــه للسياســة 
النقدية، أكد أهمية استقالل 
االحتياطــي الفيدرالــي عن 
العوامل السياســية وتغير 
املناخ، مشيرا إلى أن معاجلة 
التضخم قــد تتطلب اتخاذ 
تدابير ال حتظى بقبول على 

املدى القصير.
ارتفعــت األســهم  وقــد 
األميركية بعــد تصريحات 
باول. فــي املقابل، أشــارت 
ميشيل بومان عضو مجلس 
لالحتياطــي  احملافظــني 
الفيدرالي إلى توقع مزيد من 
عمليات رفع أسعار الفائدة 
في الفترة القادمة، وأضافت 
بومان: «أنه مبجرد أن نحقق 
معدال مقيدا مبا فيه الكفاية 

التنميــة احلكوميــة وكذلك 
القطاع اخلاص.

ويواصــل بنــك الكويت 
الوطني دوره التاريخي في 
تعزيز التنمية االقتصادية في 
الكويت عبر كل القطاعات من 
خــالل تقدمي التمويل الالزم 
واالستشارات والتعاون املثمر 
على مدى عقود مع الشركات 
األجنبية العاملة في الكويت 
وعالقاتــه الراســخة مع كل 
القطاع اخلاص  مؤسســات 
والتي انعكست على ريادته 
الشــركات  لقطــاع متويــل 
وحصته املهيمنة على قطاع 
التمويل التجــاري ومتويل 

الشركات األجنبية.

لألموال الفيدرالية، فسنحتاج 
إلى البقاء عند هذا املستوى 

لبعض الوقت».
وبعــد صــدور بيانــات 
مؤشر أســعار املستهلكني، 
قامت األسواق بتسعير رفع 
ســعر الفائدة مرتني مبقدار 
٢٥ نقطة أساس لكال منهما 
في فبراير ومارس، ما يرفع 
سعر الفائدة الفيدرالية إلى 
٥٫٠٠٪. كما قامت األســواق 
أيضا بتســعير أول خفض 
لسعر الفائدة بنسبة ٠٫٢٥٪ 
في وقت مبكــر من نوفمبر 

.٢٠٢٣
ومن املفتــرض أن يلقي 
اجتماع مجلس االحتياطي 
الفيدرالي القادم املقرر عقده 
خــالل أســبوعني املزيد من 
الضوء على مســار أســعار 
الفائــدة من البنــك املركزي 
في ضوء بيانــات التضخم 
األخيرة ومحدودية ســوق 

العمل.
وعلــى صعيــد الوضع 
االقتصادي باململكة املتحدة، 
النــاجت احمللــي  فقــد منــا 
اإلجمالي بنســبة ٠٫١٪ على 
أساس شهري في نوفمبر في 
الذين  مفاجأة لالقتصاديني 
توقعــوا تســجيل تراجــع 
بنســبة ٠٫٢٪. بينما شــهد 
الربــع الثالث من عام ٢٠٢٢

انكماشا بنسبة ٠٫٣٪، إال انه 
بعد النمو املســجل بنسبة 
٠٫٥٪ للناجت احمللي اإلجمالي 
احلقيقي على أساس شهري 
في أكتوبــر والنمو املفاجئ 
بنسبة ٠٫١٪ في نوفمبر، يبدو 
أن االقتصــاد تفادى الركود 
فنيا (ربعــان متتاليان من 
الوقت  الســلبي) في  النمو 

احلالي.
وعلى الرغم من املفاجأة 
اإليجابيــة، أشــار مكتــب 
اإلحصــاء الوطنــي إلى أن 
النــاجت احمللــي اإلجمالــي 
انكمش بنســبة ٠٫٣٪ خالل 
املمتــدة  الثالثــة  األشــهر 
حتى نهايــة نوفمبر، وقال 
االقتصاديون إن الركود قد 
يتم ببساطة تأجيله وليس 
جتنبــه. وواصــل اجلنيــه 
االســترليني حتركه ضمن 
نطــاق محــدود، وتراوحت 
تداوالتــه في حــدود ١٫٢٠-
١٫٢٢٥٠ على مدار األسبوع.

نّظمته «نوف إكسبو» بالتعاون مع احتاد املكاتب الهندسية والدور االستشارية الكويتية

طالل التركي متسلما التكرمي

تأتي رعاية بنك الكويت 
الوطني في إطار التزامه بأداء 
مسؤوليته االجتماعية ودعمه 
خلطط التنميــة واالقتصاد 
رؤيــة  وتنفيــذ  الوطنــي 
الكويــت ٢٠٣٥، باعتبــاره 
أكبر املســاهمني فــي تنمية 
املجتمع الكويتي وما ميتلكه 
من سجل حافل من املبادرات 

بكل املجاالت.
وبهذه املناسبة، قال مدير 
أول بإدارة العالقات العامة 
في بنك الكويت الوطني طالل 
التركــي: نحرص دائما على 
مســاندة وتعزيــز األجندة 
االســتراتيجية للدولــة من 
خــالل دعم خطــط التنمية 

األساسي، فقد انخفض من ٦٪ 
إلى ٥٫٧٪ في ديسمبر. وتشير 
التفاصيل إلى انخفاض وقود 
السيارات بنسبة ٠٫٦٪ على 
أســاس شــهري، فــي حني 
واصلت أسعار املواد الغذائية 
العشرين  ارتفاعها للشــهر 

على التوالي بنسبة ٠٫٣٪.
وبإلقــاء أســعار نظــرة 
فاحصة على معدل التضخم 
األساسي، نلحظ تراجع مؤشر 
أسعار السيارات والشاحنات 
املستعملة بنسبة ٢٫٤٪ على 
أساس شهري، حيث يعتبر 
املؤشــر من أبــرز احملركات 
الرئيســية لتراجع بيانات 

التضخم األساسي.
وأشار مسؤولو االحتياطي 
الفيدرالي إلى احلاجة لرفع 
أســعار الفائدة فــوق معدل 
٥٪ وإبقائهــا مقيــدة لفترة 
أطول مما تتوقعه األسواق. 
وتوقعت ماري دالي، مسؤولة 
الفيدرالي رفع  االحتياطــي 
أسعار الفائدة فوق مستوى 

.٪٥
مــن جهــة أخــرى، أكــد 
مسؤول االحتياطي الفيدرالي، 
التــزام  رافائيــل بوســتيك 
الفيدرالي بكبح  االحتياطي 

«التجارية العقارية» تشارك في برنامج
الكشف الصحي على الالعبني من ذوي الهمم

أعلنت الشركة التجارية العقارية عن 
مشاركتها في حفل افتتاح برنامج الكشف 
الصحي على الالعبني من ذوي الهمم، 
لألوملبياد اخلاص الكويتي والذي يهدف 
إلى تقدمي الكشوفات الطبية في مجاالت 
مختلفة لتعزيز صحة الالعبني والذي 
أقيمت فعالياته في قاعة البوليفارد أحد 
مشاريع شركة الساملية جروب لتنمية 
املشــاريع - إحدى الشــركات التابعة 

للشركة التجارية العقارية.
وعقد امللتقى بحضور الشيخة شيخة 
العبــداهللا الصباح وبحضــور كل من 
عبدالفتاح معرفي رئيس مجلس إدارة 
الشــركة التجاريــة العقارية، وعدوان 
العدوانــي نائب رئيــس مجلس إدارة 
التجاريــة ورئيــس مجلــس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي لشــركة الســاملية 
جروب لتنمية املشاريع، وم.عبداملطلب 
معرفــي الرئيــس التنفيذي للشــركة 

التجارية العقارية.
وبهذه املناسبة، صرح م.عبداملطلب 
معرفي عن ســعادته باملشاركة في هذا 

امللتقى، معربا عن مدى حرص الشركة 
التجاريــة العقارية على املشــاركة في 
هذه الفعاليات ودورها الرائد في مجال 
املسؤولية االجتماعية التي تسعى إلى 
حتقيقهــا دائمــا، وعن مــدى جناح هذا 
امللتقى الذي ضم عددا من املدارس اخلاصة 
باحتياجات ذوي الهمم والتي تهدف الى 

دمجهم في املجتمع واالهتمام بصحتهم.
وفي اخلتام، شكر جميع القائمني 
علــى هــذا امللتقى وجميــع احلضور 
والرعاة واملشاركني جلهودهم القيمة 
التي ينعكس أثرها الطيب على املجتمع 
الكويتي بإيجابية وتكاتف اجتماعي 

يليق بالكويت وأهلها.

لألوملبياد اخلاص الكويتي

الشيخة شيخة العبداهللا الصباح وعبدالفتاح معرفي وعدوان العدواني وعبداملطلب معرفي في لقطة جماعية

مشاري احمليالن: «العقارات املتحدة» تسعى لنقل 
جتاربها الناجحة حلل األزمة السكانية في الكويت

العقارات  شاركت شركة 
املتحــدة، كــراع بالتيني في 
الثالــث للخدمــات  امللتقــى 
االستشارية خلطة التنمية، 
الــذي نظمه احتــاد املكاتب 
الهندسية والدور االستشارية 
الكويتية، بعنوان «استكمال 
اإللكترونية  البوابــة  خطط 
للتراخيص ومعاجلة حتديات 
البنــاء واإلســكان»،  خطط 
وعقــدت فعالياته على مدى 
٣ أيام متتالية من ١٠ إلى ١٢
يناير ٢٠٢٣ في قاعة البركة 

- فندق كراون بالزا.
ومتثلت مشاركة العقارات 
املتحــدة، وهي أحــد الرعاة 
امللتقــى،  لهــذا  الرئيســيني 
ألقاهــا  افتتاحيــة  بكلمــة 
التنفيــذي للتطوير  املديــر 
بالشركة، املعماري مشاري 
احمليالن، إلى جانب مشاركته 
في جلســة حوارية كرست 
ملناقشــة ومعاجلة حتديات 
خطط البناء واإلســكان، أو 
مبعنى أدق «حتديات املعضلة 
اإلسكانية»، فيما مت تكرميه 
فــي ختــام امللتقــى بوصف 
الشركة أحد الرعاة الرئيسيني 

لهذه الفعالية.
وفي كلمته خالل احلفل 
االفتتاحــي للملتقــى، أكــد 
احمليــالن األهميــة الكبيرة 
التي توليها شركة العقارات 
املتحدة ألي جهود جادة تبذل 
ملقاربة األزمة السكانية من 
جوانبها املختلفة، موضحا 
تعــذر الوصــول إلى حلول 
منطقيــة ومســتدامة لهذه 
األزمــة مبعزل عــن تضافر 
وتكامل اجلهود بني مختلف 
املعنيــة بعمليــة  اجلهــات 
التنمية الشاملة في البالد، 
وذلك أسوة بتجارب معظم 
بلــدان العالم، مبــا في ذلك 
الدول الشقيقة على مستوى 
اإلقليم، والتي لم تتمكن من 

الشيخ نواف األحمد اجلابر 
الصباح، وســمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، رعاهما 
اهللا، لتحقيق رؤية الكويت 

«كويت جديدة ٢٠٣٥».
«العقــارات  وأضــاف: 
املتحدة لديها سلسلة مشاريع 
ناجحة منتشرة في مختلف 
أرجاء الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا، ساهمت من خاللها 
فــي ابتكار حلول إســكانية 
عصرية وغير تقليدية تالئم 
شــرائح مختلفة من العمالء 
وصلت فيها إلى مســتويات 
قياسية في معدالت الرفاهية 
واخلصوصية واالســتدامة، 
لهــا  تكــون  وتســعى ألن 
بصمــة في حــل أكبــر أزمة 
فــي الكويت بنقــل خالصة 
جتاربهــا الناجحــة، بحلول 
إســكانية فعالة تسرع بناء 
الســكنية  الوحــدات  آالف 
في فتــرات زمنية قياســية 

ومبعايير جودة عاملية».
وفي إشــارة إلــى واحدة 
من أحــدث جتارب العقارات 
املتحدة وأكثرها ريادية على 
املستويني احمللي واإلقليمي، 

قال احمليالن: «وصلنا مراحل 
متقدمة في بناء مشــروعنا 
العقــاري ضاحيــة حصــة، 
والــذي شــهد إقباال واســعا 
ونسبة مبيعات ممتازة، وذلك 
في ســابقة غير معهودة في 
الكويت، وهــذا دليل واضح 
على ثقة املواطنني بالشركة 
وإقبالهم الكبير على احللول 

اإلسكانية التي نوفرها».
جديــر بالذكر أن احمليالن 
شــارك أيضــا فــي جلســة 
امللتقــى الرابعة يوم ١٢ يناير 
اجلــاري، والتــي اشــتملت 
علــى حلقــة نقاشــية، حتت 
الداخلية  عنوان «التحديــات 
واخلارجية واحللول ملشروعات 
اإلســكان والبناء»، حيث أكد 
خالل اجللســة أهمية تكاتف 
اجلهود، قائال: «نؤمن بضرورة 
التعاون بني اجلهات احلكومية 
والقطاع اخلاص بهدف حتسني 
جودة حياة املواطن الكويتي، 
وشركة العقارات املتحدة على 
أمت اســتعداد ملــد يــد العون 
للمساهمة بدعم خطط الدولة 
اإلســكانية وتوفيــر حلــول 

إسكانية مبتكرة».

الشركة قدمت رعايتها البالتينية للملتقى الثالث للخدمات االستشارية خلطة التنمية

مشاري احمليالن

حل معضالتها اإلسكانية إال 
عبر االســتفادة من جتارب 
العقاريني، على  املطوريــن 
التحديــد، وقدراتهم  وجــه 
على املســاهمة بكفــاءة في 
خلق بنية تنموية إسكانية 

مستدامة.
وأعرب احمليالن عن أمله 
في أن تسفر مناقشات األزمة 
اإلســكانية، والســيما خالل 
امللتقى، عن التوصل إلى حلول 
مالئمة تستجيب للتحديات 
التي تطرحها مسيرة البناء 
والتطور، وذلك بدعم ورعاية 
صاحب الســمو أمير البالد 

العمالت املشفرة 
تالمس تريليون 

دوالر.. و«بيتكوين» 
فوق ٢٠ ألفًا

استقر سعر «بيتكوين» 
خالل تعامالت األمس، فوق 
مستوى ٢٠ ألف دوالر، بعد 
جتاوزه ألول مرة منذ أكثر 
من شهرين في تعامالت أول 
من أمس، وقد ارتفعت احلصة 
السوقية ألكبر عملة مشفرة، 
إلــى ٤٠٫٩٨٪، مــن ســوق 
العمالت املشفرة اإلجمالي، 
بعدما حققت مكاسب بنسبة 

٧٫٨٪، إلى ٢٠٨٥٣ دوالرا.
وأضافــت «بيتكويــن» 
مكاسب بنســبة ٢٦٫٤٪ عن 
أدنى مســتوى لها في العام 
عند ١٦٤٩٦ دوالرا في ١ يناير.
إيثر،  وارتفعــت عملــة 
العملــة املرتبطــة بشــبكة 
بلوكتشني اإليثيريوم، بنسبة 
٥٫٩١٪ إلى ١٥٣٦٫٩ دوالرا يوم 
السبت املاضي، مضيفة ٨٥٫٩
دوالرا إلى اإلغالق السابق.

وبلغــت قيمــة العمالت 
املشفرة ٩٧٥٫٦٦ مليار دوالر.
علــى اجلانــب اآلخــر، 
شهدت قيمة التداوالت على 
العمــالت املشــفرة نشــاطا 
كبيــرا، إذ ارتفعت بنســبة 
٨٠٫٢٪ خــالل الـ ٢٤ ســاعة 
األخيــرة مســجلة تداوالت 

بقيمة ٨٩ مليار دوالر.

االقتصادي التنويع  وزيادة  اخلاص  القطاع  دعم  عبر  النمو  عجلة  دفع  على  نعمل  التركي:  طالل 

سيناريو حترك «املركزي» األميركي يشير إلى رفعها مرتني في فبراير ومارس مبقدار ٢٥ نقطة


