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دعم القطاع الخاص ليكون قادراً على جذب العمالة الوطنية

«غرفة التجارة» :ضرورة إخضاع نسب التكويت لمزيد من الدراسة
عقدت جلنة ال�صناعة والعمل
بغرفة جت��ارة و�صناعة الكويت
اجتماعها الأول ل�سنة 2018
برئا�سة فهد يعقوب اجلوعان،
حيث ج��رى لقاء م�شرتك للجنة
مع م�س�ؤويل الهيئة العامة للقوى
العاملة بح�ضور ف���وزي حممد
املجديل ،الأمني العام لربنامج
�إع����ادة هيكلة ال��ق��وى العاملة
واجل��ه��از التنفيذي للدولة،
و�شارك يف اللقاء ممثلون عن عدد
من القطاعات والأن�شطة العاملة
يف القطاع اخلا�ص وذل��ك لإبداء
ال���ر�أي ح��ول الن�سب املقرتحة
للعمالة الكويتية يف اجلهات
غري احلكومية ،وقد ا�ستهل رئي�س
اللجنة فهد اجل��وع��ان االجتماع
منوه ًا �إل��ى حر�ص الغرفة على
تنظيم هذا اللقاء �ضمن خدماتها
امل�ستحقة لأع�ضائها من جمتمع
الأعمال الكويتي ،ولتعزيز عالقات
التعاون والتن�سيق القائمة مع
اجلهات احلكومية املعنية ب�ش�ؤون
العمل ويف مقدمتها الهيئة العامة
للقوى العاملة ،وبرنامج �إعادة
هيكلة القوى العاملة واجلهاز

التنفيذي للدولة ،باعتبار �أن
احل��وار والت�شاور هما املدخل

ال�صحيح لتنمية مواردنا الب�رشية
الكويتية من جهة وتر�شيد ا�ستقدام

العمالة الوافدة على النحو الذي
يحقق التوازن يف جهود الدولة

لتلبية متطلبات �سوق العمل ،وفق
معايري اقت�صادية �صحيحة وقد
�شارك ممثلو القطاعات واالحتادات
النوعية الذين ح�رضوا اللقاء يف
املناق�شات التي دارت حول مدى
واقعية الن�سب املقرتحة وقابليتها
للتطبيق ،و�أكدوا �أهمية معاجلة
نق�ص العمالة الوطنية يف القطاع
اخلا�ص من منظور اقت�صادي ولي�س
م��ن منظور �إداري بحت ،وهذا
يتطلب العمل على دع��م القطاع
اخلا�ص ليكون قادر ًا على اجتذاب
العمالة الوطنية يف فر�ص عمل
حقيقية ولي�س وهمية ،والإعداد
اجليد للكوادر الوطنية واك�سابها
امل��ه��ارات واخل�ب�رات التي تلبي
احتياجات القطاع اخلا�ص من
العمالة .وكذلك �رضورة معاجلة
م��و���ض��وع ال��ت��ف��اوت الكبري بني
امتيازات العاملني يف احلكومة
والقطاع العام وم�ستويات الأمان
الوظيفي التي يتمتعون بها عن
نظرائهم يف القطاع اخلا�ص ،الأمر
الذي يجعل العمل احلكومي جاذب ًا
للعمالة الوطنية والقطاع اخلا�ص
طارد ًا له.

وظائف جديدة ِّ
يوفرها االقتصاد
الخليجي في 2018
توفر ال�رشكات العاملة يف اخلليج
فر�ص عمل جديدة يف  ،2018ما يزيد
قوة العمل وذلك بف�ضل خطط التنوع
االقت�صادي التي تُ ن َفذ يف هذه البلدان،
يف مقدمتها الإمارات وال�سعودية.
وبينت نتائج اال���س��ت��ط�لاع ال�سنوي
املو�سع مل�ؤ�س�سة بحوث الوظائف
والرواتب العاملية «هاي�س» �أن %70
من ال�رشكات التي ا�ستطلعت امل�ؤ�س�سة
�آراءه���م ع��ن ر�ؤيتهم للتوظيف خالل
العام احلايل� ،أكدوا نيتهم زيادة عدد
العاملني ،مقارنة بـ  %40فقط من
ال�رشكات طرحت وظائف جديدة العام
املا�ضي.

وقال كري�س جريفز ،الع�ضو املنتدب
مل�ؤ�س�سة «هاي�س» مبنطقة اخلليج� ،إن
ال�رشكات العاملة يف القطاع غري النفطي
تتجه لال�ستعانة مبوظفني �إ�ضافيني
وخا�صة بقطاع تكنولوجيا املعلومات،
ن��ظ� ً�را لتنامي تركيز املنطقة على
�صناعة تكنولوجيا املعلومات ،يف ظل
منو التجارة الإلكرتونية والتطبيقات
الرقمية.
و�أ�شار �إلى �أنه يف الوقت ذاته تنتهج
حذرا يف عدد الوظائف
ال�رشكات نهج ًا
ً
ال��ت��ي تطرحها يف ظ��ل ارت��ف��اع حدة
املناف�سة التي تواجهها ال�رشكات يف
خمتلف القطاعات ،تزام ًنا مع انخفا�ض

أبرز بنود ميزانية تونس

التي أدت لتصاعد االحتجاجات

من تعقيدات االقت�صاد وم�صطلحاته
اجلامدة يحاول الكثريون اخرتاق
ه��ذا اجل���دار القتنا�ص املكا�سب
والأرب��اح ،فال�صعود ال�صاروخي
لبع�ض العمالت الرقمية امل�شفرة
يدفع باجتاه �رضورة التعرف على
هذه ال�سوق و�أنظمتها ويف القلب
منها ما يتعلق بتقنية بلوك ت�شني
.Blockchain
هذه املعرفة رمبا ت�أتي مت�أخرة
بع�ض ال�شيء ،كما هو عليه احلال
بالن�سبة لالنت�شار الوا�سع الذي
حققته العمالت الرقمية يف ،2017
على الرغم من �أن تد�شني العملة
الرقمية الأبرز عامليا «بيتكوين»
كان يف العام � ،2009أي بعد ابتكار
تقنية بلوك ت�شني بنحو عام واحد
فقط.
فقد مت ابتكار تقنية «�سل�سلة الكتل»
 Blockchainيف عام  ،2008وهي
عبارة عن برنامج معلوماتي م�شفر
�أ�شبه ب�سجل موحد للمعامالت على
�شبكة الإنرتنت ،فكل جمموعة من
املعامالت مرتبطة ب�سل�سلة ،ما
مينح امل�شاركني �صورة �شاملة
ع��ن ك��ل م��ا يح�صل يف املنظومة
ب�أكملها.
كما �أن لبلوك ت�شني قاعدة بيانات
�أو �أ�سلوبا جديدا لتنظيم البيانات،

ب��اع��ت ال��ب��ن��وك املركزية
يف الكويت و�سلطنة عمان
وال��ب��ح��ري��ن ،ال��ث�لاث��اء،
�صكوكا و�أذون�����ات بقيمة
�إجمالية بلغت  990مليون
دوالر .وج��اء الإع�ل�ان عن
عمليات البيع ،التي تنفذها
البنوك املركزية نيابة عن
حكومات الدول الثالث ،يف
بيانات �صادرة عن البنوك
املركزية يف تلك ال��دول،
قال البنك املركزي اليوم
�إنه باع �أذون خزانة حكومية
بقيمة �إجمالية تبلغ 240
مليون دينار « 794مليون
دوالر» لأج����ل � 6شهور.
وب��ح�����س��ب ب��ي��ان��ات البنك
امل��رك��زي الكويتي ،بلغت
ن�سبة الفائدة على الأذونات
احلكومية ال�صادرة اليوم
 .%2.1يف �سياق مت�صل،

�أع���ل���ن م����صرف البحرين
املركزي اليوم بيعه �صكوك
الت�أجري الإ�سالمية احلكومية
ق�صرية الأجل ،بقيمة بلغت
 26م��ل��ي��ون دي��ن��ار «68.9
مليون دوالر» .وتبلغ فرتة
ا�ستحقاق ال�صكوك ،بح�سب
ما �أعلنه امل�رصف املركزي،
��� 6ش��ه��ور ،ت��ب��د�أ اخلمي�س
املقبل  11يناير  ،حتى
 12يوليواملقبل ،بن�سبة
فائدة  .%3.15و�أعلن البنك
امل��رك��زي ال��ع��م��اين اليوم
بيعه �أذونات خزانة حكومية
بقيمة  49مليون ريال «127
مليون دوالر» .وت�ستحق
الأذون البالغة ن�سبة العائد
عليها  %1.31يف مدة تبلغ
 28يوما ،بدءا من يوم ام�س
�إل��ى  7من ال�شهر املقبل،
بح�سب بيانات البنك.

«هيئة األسواق» توقع

مع «الدراسات القضائية»

َّ
وقعت هيئة �أ�سواق املال� ،أم�س ،على مذكرة تفاهم مع معهد
الكويت للدرا�سات الق�ضائية والقانونية ،ب�ش�أن التعاون
امل�شرتك لتبادل اخل�برات يف جمال التدريب والت�أهيل.
وم َثّل الهيئة م�شعل الع�صيمي نائب رئي�س جمل�س مفو�ضي
هيئة �أ�سواق املال املدير التنفيذي بالإنابة ،فيما م َثّل
املعهد امل�ست�شار عويد الثومير ،مدير املعهد وكيل حمكمة
اال�ستئناف وح�رض توقيع املذكرة مثنى ال�صالح رئي�س قطاع
الأ�سواق ،و�إبراهيم الثويني مدير �إدارة التحقيق ،و�سليمان
املو�سى مدير �إدارة متابعة عمليات الأ�سواق ،وم�ؤيد ال�شخ�ص
مدير مكتب رئي�س جمل�س املفو�ضني ،وم�شعل ال�سجاري
مدير مكتب العالقات العامة والإعالم .فيما ح�رض من جانب
املعهد امل�ست�شار فهد بو�صليب نائب مدير املعهد لالت�صاالت
والعالقات والبحوث ،وامل�ست�شار حممود اخللف نائب مدير
املعهد للت�أهيل امل�ستمر والتخ�ص�صي ،وامل�ست�شار عبدالله
الق�صيمي نائب مدير املعهد للتدريب الت�أ�سي�سي.

عائدات الطاقة مقارنة مبا كان عليه
قبل منت�صف عام .2014
و�أو�ضح جريفز �أن ال�رشكات باتت �أكرث
انتقائية للوظائف التي تطرحها مع
تطبيق قواعد �أكرث �رصامة يف التوظيف
مقارنة بال�سنوات ال�سابقة ،الفتا �إلى
�أن العام املا�ضي �شهد توجه  %40من
ال�رشكات لطرح وظائف جديدة ،مقابل
 %35قاموا بتقليل الوظائف.
و�أكد تقرير ا�ستطالع الر�أي �أن  %39من
ال�رشكات رفعت رواتب موظفيها العام
املا�ضي ،مقابل  %10خف�ضت الرواتب،
بينما حافظت  %51من ال�رشكات على
م�ستوى الرواتب دون تغيري.

القطاع العقاري المصري واجه تحديات عديدة ولكنه قادر على النمو

عبده لـ«الشاهد»  :أسعار العقار المحلي تتجه
نحو االستقرار خالل العام 2018
قال رئي�س جمل�س �إدارة دارك للمقاوالت حممد
عبده انه يتوقع ا�ستقرار �أ�سعار القطاع العقاري
خالل العام احلايل ب�سبب انتعا�ش �أ�سعار النفط
وو�صولها �إل��ى �أرق��ام مر�ضية للم�ستثمرين،
لي�ستعيد القطاع بذلك عافيته بعد حالة الركود
التي ا�ستمرت طوال العام .2017
و�أ�ضاف عبده يف ت�رصيح لـ«ال�شاهد» �أن القطاعني
ال�سكني واال�ستثماري ما زاال يدران عوائد جيدة
ومغرية ،و�سط انعدام الفر�ص اال�ستثمارية
الأخرى ،م�ؤكدا ان ذلك �سوف ينعك�س ايجابيا
على الأ�سعار خالل الفرتة املقبلة.
و�أ�شار �إلى ان القطاع التجاري الكويتي �سيكون
يف مقدمة القطاعات العقارية ،ب�سبب وجود
طلب ٍ
عال جد ًا من قبل امل�ستثمرين� ،أما معار�ض
التجزئة فالتوقعات ت�شري �إلى ت�أثرها خالل
العام احلايل ،ب�سبب انخفا�ض معدالت ال�رصف
لدى �رشيحة كبرية من املواطنني والوافدين.
وب�ين عبده �أن القطاع العقاري يف الكويت

«بلوك تشين»  ...القطار اآلمن
الذي أطلق عنان العمالت الرقمية
فكل املتعاملني يف العمالت الرقمية
ينفذون عمليات البيع وال�رشاء
اخلا�صة بهم يف بور�صات ت�ستخدم
تقنية بلوك ت�شني يف تنظيم كل
التعامالت.
وتعمل بلوك ت�شني على هيئة نظام
�سجل �إلكرتوين ملعاجلة ال�صفقات
وتدوينها مبا يتيح لكل الأطراف
تتبع املعلومات عرب �شبكة �آمنة ال
ت�ستدعي التحقق من طرف ثالث.
ت�ساعد تكنولوجيا «بلوك ت�شني»
التي كانت تعرف ب�سجل املعامالت
يف العملة االفرتا�ضية «بيتكوين»،
على احلفاظ على قوائم مقاومة
للتالعب يف �سجالت البيانات
املتنامية با�ستمرار ،وتتيح تبادال
�آمنا للمواد الق ّيمة كالأموال �أو الأ�سهم
�أو حقوق الو�صول �إلى البيانات.
وخالف ًا لأنظمة التجارة التقليدية،
ال حاجة لو�سيط �أو نظام ت�سجيل
مركزي ملتابعة حركة التبادل ،بل
تقوم كل اجلهات بالتعامل مبا�رشة
مع بع�ضها البع�ض.
و�إن البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
تتبنى تقنية بلوك ت�شني املعتمدة
يف العملة االفرتا�ضية بيتكوين،
�أي ���س��ج��ل ال��ت��ع��ام�لات املوحد
بوترية �أ�رسع مما هو متوقع ،مع
حتول قرابة  %15من �أكرب البنوك

بـ 990مليون دوالر

مذكرة تفاهم

كتب املحرر االقت�صادي:

و�صف رئي�س الوزراء التون�سي يو�سف ال�شاهد الو�ضع االقت�صادي لبلده
بال�صعب والدقيق ،م�ضيفا «لكن � 2018سيكون �آخ��ر ع��ام �صعب على
التون�سيني ،وذلك بعد ليلة من االحتجاجات العنيفة التي قتل فيها �أحد
املحتجني» .و�أ�ضاف ال�شاهد «الو�ضع االقت�صادي �صعب ،والنا�س يجب �أن
تفهم �أن الو�ضع ا�ستثنائي و�أن بلدهم مير ب�صعوبات».
وقال متعاملون �إن الدينار التون�سي هبط �إلى م�ستويات قيا�سية مقابل
اليورو لتتجاوز العملة الأوروبية املوحدة  3دنانري ،مع تنامي العجز
التجاري للبالد مما �أ�سهم يف ت�آكل احتياطياتها من النقد الأجنبي.
و�أدت ميزانية تون�س لعام � 2018إلى تفجر احتجاجات وا�سعة ملا ت�ضمنته
من زيادة ال�رضائب يف بع�ض القطاعات.

وعمان والبحرين
الكويت ُ
تبيع صكوك ًا وأذونات

العاملية ل��ط��رح منتجات بلوك
ت�شني التجارية يف العام القادم
وفقا ملا �أعلنته �أي بي �إم.
وقالت �أي بي �إم �إنه من التوقع �أن
يكون لدى  %65من البنوك م�شاريع
بلوك ت�شني خالل � 3سنوات ،مع
ت�صدر هذا التوجه من قبل البنوك
الكبرية التي لديها �أكرث من 100
�ألف موظف.
وعلى �سبيل املثال لو �أردت ا�سترياد
ب�ضاعة من بلد �أجنبي ،ف�سوف
يقوم البنك مب�ساعدتك على �ضمان
ت�سليمها من خالل ما ي�سمى كتاب
اعتماد � ،Letter of Creditأي
تودع ثمن الب�ضاعة لدى البنك وال
يتم ت�سديدها لل�رشكة التي �ست�صدر
لك الب�ضاعة �إال بعد �أن ت�ستلم تلك
الب�ضاعة ،وهنا تخت�رص بلوك ت�شني
هذه العملية من خالل كونها قاعدة
بيانات م��وح��دة توثق للأطراف
�سالمة الإجراءات فيما بينهما.
وتتوقع م�ؤ�س�سات بحثية �أن ينمو
حجم ال�سوق العاملي لتقنية «بلوك
ت�شني» من  210.2ماليني دوالر،
نهاية � ،2016إلى  2.32مليار دوالر
بحلول  ،2021و�أن ي�صل معدل
النمو ال�سنوي املركب حلجم هذه
ال�سوق  %61.5خالل الفرتة بني
.2021-2016

بحاجة �إلى مواكبة التطور احلا�صل �أو املتطلبات
اجلديدة التي طر�أت على ال�سوق،
وذكر عبده �أن القطاع العقاري امل�رصي كان
احل�صان الرابح خالل �سنوات ما بعد ،2011
حيث اجته �إليه امل�رصيون والأجانب بو�صفه
امل�لاذ الآم��ن لال�ستثمار ،خا�صة خالل العام
املا�ضي وال��ذي �شهد طفرة عقارية مع �إعالن
عدد �ضخم من امل�رشوعات رغم االرتفاع الكبري
يف الأ�سعار والذي دفع البع�ض �إلى التخوف من
تعر�ض القطاع لهزة قوية.
وق��د واج��ه ع��دد من ال�رشكات حتديات خالل
 ،2017من �ضمنها زي��ادة تكاليف الت�شييد
 %30على �أ�سا�س �سنوي وارتفاع تكلفة امتالك
الأرا�ضي ،وارتفاع �أ�سعار الفائدة� ،إال �أن �رشكات
القطاع متكنت من مواجهة هذه التحديات عرب
�سنويا ثم �أطالت
زيادة الأ�سعار بن�سبة %40-30
ً
جدول �سداد الأق�ساط الزمني لفرتة متو�سطها 7
�سنوات ،ف�ضال عن توفري وح��دات �سكنية �أقل
حجما من �أجل تخفيف ت�أثري زيادة الأ�سعار على
ً
قدرة امل�ستهلك على حتمل التكاليف.

وميكن القول �إنه بعد هذه اخلطوات ا�ستطاعت
معظم ��شرك��ات القطاع امل�ضي يف الطريق
ال�صحيح لتحقيق م�ستهدفاتها البيعية خالل
.2017ونوه عبده ب ��أن القطاع العقاري ال
يزال الأف�ضل مقارنة بالقطاعات اال�ستثمارية
الأخرى� ،إذ انه يدر عوائد �أكرث بكثري من الودائع
�أو ال�سندات ،و�أي�ض ًا يعترب �أكرث القطاعات �أمان ًا
لو متت مقارنته بالبور�صة مو�ضح ًا �أن القطاع
العقاري متا�سك خالل الفرتة املا�ضية ،رغم
الأحداث ال�سيا�سية واالقت�صادية ،التي ع�صفت
بني حني و�آخر يف املنطقة حيث �أن الأ�سعار ما
زالت م�ستقرة ومل ت�شهد �أي انهيارات .ف�ضال
عن ان القطاع العقاري امل�رصي مازال اليزال
االق��وى عربيا و�سوف ي�شهد منوا  %5.5يف
العام .2018
و�أكد ان العر�ض والطلب هو املتحكم الرئي�سي
يف �أ���س��ع��ار ال��ع��ق��ارات ،متوقع ًا �أن ي�شهد
القطاع العقاري خالل عام  2018انخفا�ضات
يف الأ�سعار ،لوجود م ��ؤ��شرات على ارتفاع
العر�ض.

• محمد عبده

«باركليز» :األسهم تتفوق
على السندات خالل عام 2018

�أعلن بنك «باركليز» �أم�س عن نتائج تقرير «كومبا�س»
للـربع الأول من عام  ،2018والذي يتناول التو�صيات
اال�ستثمارية لفئات الأ�صول الرئي�سية على م�ستوى العامل.
وك�شفت الن�سخة الأخرية من التقرير �أن الطريقة الأمثل
للم�ستثمرين لتحقيق نتائج جمزية خ�لال ع��ام 2018
تكون عرب حتويل حمافظهم نحو �أ�سهم الأ�سواق املتقدمة
والنا�شئة وكذلك ال�سندات مرتفعة العائدات و�سندات
الأ�سواق النا�شئة ،مع الأخذ بعني االعتبار �رضورة التحوط
من خالل تنويع حمافظهم اال�ستثمارية.
وا�ستعر�ض التقرير ،ال�صادر من بنك باركليز اخلا�ص،
�أحدث التوقعات ب�ش�أن تخ�صي�ص الأ�صول الإ�سرتاتيجية
على املدى الطويل ،مع ت�سليط ال�ضوء على التعديالت
التكتيكية ق�صرية الأجل التي حتدد الفر�ص اال�ستثمارية
الناجتة عن التوقعات الدورية على املدى الق�صري من
خمتلف فئات الأ�صول والأ�سواق حول العامل.
يف معر�ض تعليقه على نتائج وتو�صيات التقرير،
قال فران�شي�سكو ج��روزويل ،رئي�س اخلدمات امل�رصفية
اخلا�صة يف �أوروب��ا وال�رشق الأو�سط و�أفريقيا« :ي�سلط
تقرير «كومبا�س» الأول لعام  2018ال�ضوء على �أبرز
املو�ضوعات املهيمنة على املحافظ اال�ستثمارية مع
دخولنا العام اجلديد ،حيث توا�صل الأ�سهم تفوقها على
ال�سندات يف الدورة االقت�صادية ،مع عدم وجود ما ي�شري
�إلى حدوث �أي تغيريات مهمة يف هذه التوقعات».
و�أ�ضاف جروزويل« :ال تزال تظهر �أ�سواق الأ�سهم عموم ًا
قدرة على حتقيق منو قوي يف الواليات املتحدة و�أوروبا
«با�ستثناء اململكة املتحدة» والأ���س��واق النا�شئة ،وال
�سيما الآ�سيوية منها .كما �أكد التقرير �أن الدعم الأمثل

لال�ستثمارات يف املحافظ الأ�سا�سية املتنوعة طويلة
الأج��ل ،يكون عن طريق مزيج ا�سرتاتيجي من الأ�صول
يعتمد على م�ستثمرين مهنيني يديرون هذا التخ�صي�ص
بفاعلية لتحقيق عائدات قوية على املدى الطويل».
وقد حافظت الن�سخة الأخرية من التقرير على تخ�صي�ص
ثقل مرتفع لأ�سهم الأ�سواق املتقدمة .وت�شري امل�ؤ�رشات
الرئي�سية املرتبطة بهذه الفئة من الأ�صول �إلى م�ستقبل
�أكرث �إ�رشاق ًا .وتعترب هذه التوقعات الرا�سخة ب�ش�أن النمو
العاملي والت�ضخم العوامل التي ت�ؤثر يف التوجهات
املتعلقة ب�أرباح ال�رشكات وبالتايل عائدات �سوق الأ�سهم
املرتقبة.
وحافظ التقرير على تخ�صي�ص ثقل مرتفع لأ�سواق الأ�سهم
النا�شئة يف �ضوء موا�صلة ا�ستقرار دورة الأعمال ،وهو
ما تعزز من خالل ا�ستقرار البيانات التجارية ونتائج
ا�ستطالعات معدالت الثقة يف قطاع الأعمال .وحتافظ
الأ���س��واق الآ�سيوية على مكانتها بو�صفها املنطقة
اال�ستثمارية املف�ضلة ،حيث تعترب كوريا وتايوان وال�صني
« »offshoreعلى ال�صعيد اال�سرتاتيجي من �أكرث الأ�سواق
املوثوقة بالن�سبة للم�ستثمرين للإقدام على املخاطرة.
وب�شكل م�شابه ،حافظ التقرير على تخ�صي�ص ثقل مرتفع
لل�سندات مرتفعة العائدات و�سندات الأ�سواق النا�شئة.
كما حافظ التقرير على تخ�صي�ص ثقل منخف�ض للنقد
وال�سندات ق�صرية الأجل ،وال�سندات احلكومية يف الأ�سواق
املتقدمة ،وا�سرتاتيجيات ال��ت��داول البديلة ،وكذلك
ال�سندات من الدرجة اال�ستثمارية� .إلى جانب املحافظة
على تخ�صي�ص م�ستوى حمايد لال�ستثمار يف ال�سلع
الأ�سا�سية والقطاع العقاري.

• فرانشيسكو جروزولي

