«جي بي مورغان» يطلق بنكًا رقميًا

األحد  12صفر 1443هـ
 19سبتمبر 2021م  -العدد 4393

يعتزم «جي بي مورغان» اطالق بنك رقمي للعمالء األفراد في اململكة املتحدة األسبوع ًاملقبل ،وهي الخطوة األولى ضمن خطط املصرف األميركي لتوسيع أعماله الخاصة باألفراد في
الخارج .ستبدأ العملية ،املسماة «تشيس»  ،Chaseيوم الثالثاء بالحسابات الجارية ،وفقا ملا ذكره مصدر مطلع على األمر لوكالة «بلومبيرغ».
سيتسع عرض املنتج بمرور الوقت ،حيث يخطط البنك الستثمار «مئات املاليني في املشروع» ،كما قال سانوك فيزواناثان ،رئيس قسم املستهلك الدولي في جي بي مورغان ،في مقابلة
مع صحيفة فايننشال تايمز ،التي نشرت الخبر في وقت سابق.

شددت على حماية الصناعة من املخاطر

«تنظيم التأمني» أصدرت قواعد مكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب في القطاع
أص � � � � ��درت وح � � � ��دة ت� �ن� �ظ� �ي ��م ال� �ت ��أم ��ن
ال��وح��دة ال�ق��رار رق��م ( )38لسنة 2021
ب�ش��أن ق��واع��د مكافحة غ�س��ل األم ��وال
وتمويل االره��اب ف��ي مجال التأمن،
م�ت�ض�م�ن��ا ك��اف��ة ال �ض��واب��ط ال��رق��اب�ي��ة
الواجب اتباعها من قبل املرخص لهم
وم��ن يمثلهم قانونًا ،وذل��ك في اطار
ال �ت��زام» الوحدة» نحو تنمية قطاع
ال �ت��أم��ن ال �ك��وي �ت��ي وت �ط��وي��ر أدوات � ��ه
ب �م��ا ي �ت��واف��ق م ��ع أف �ض��ل امل �م��ارس��ات
العاملية مع االخذ باالعتبار املخاطر
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �غ �س��ل األم � � � ��وال وت �م��وي��ل
االره��اب وتوصيات مجموعة العمل
امل� ��ال� ��ي (ف � ��ات � ��ف) ب� �ش ��أن� �ه ��ا ،وب� �ه ��دف
ضمان امتثال املرخص لهم بموجب
ال � �ق� ��ان� ��ون رق� � ��م ( )125ل �س �ن��ة 2019
ف ��ي ش� ��أن ت�ن�ظ�ي��م ال �ت��أم��ن والئ �ح �ت��ه
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل�ل�م�ت�ط�ل�ب��ات ال �ق��ان��ون �ي��ة
ال��واردة في القانون رق��م ( )106لسنة
 2013ب �ش��أن م�ك��اف�ح��ة غ�س��ل األم ��وال
وتمويل االره��اب والئحته التنفيذية
وتعديالتهما،
وب �ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة أك ��د رئ �ي��س وح ��دة

محمد العتيبي

عبدالله السنان

ت �ن �ظ �ي��م ال � �ت� ��أم� ��ن م� �ح �م ��د س �ل �ي �م��ان
العتيبي أن الكويت قد أولت اهتماما
ك�ب�ي��را مل �ج��ال م�ك��اف�ح��ة غ�س��ل األم ��وال
وتمويل االرهاب ،وأن اصدار الوحدة
ل � �ق� ��واع� ��د م� �ك ��اف� �ح ��ة غ � �س� ��ل األم � � � ��وال
وت�م��وي��ل االره ��اب ف��ي م�ج��ال التأمن
جاء ً
بناء على التزامها بالقانون رقم
( )125ل�س�ن��ة  2019ف��ي ش ��أن تنظيم
ال �ت��أم��ن وال � ��ذي ي �ص��ب ف ��ي مصلحة
وس �م �ع��ة دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ف� ��ي ان �ج��از

ال �ت��زام��ات�ه��ا ال��دول �ي��ة م �ج��ال مكافحة
غسل األموال وتمويل االرهاب.
وأش��ار العتيبي ال��ى أن استراتيجية
الوحدة  -منذ االنشاء -تقوم وتتمركز
في تطبيق النهج القائم على مخاطر
غ� �س ��ل األم � � � � ��وال وت � �م� ��وي� ��ل االره� � � ��اب
ع�ن��د ال�ع�م��ل ع�ل��ى اص� ��دار أي ق� ��رارات
ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة ت �ت �ع �ل��ق ب �ق �ط��اع ال �ت��أم��ن
الكويتي.
وف��ي نطاق ال��دور املطلوب من وحدة

تنظيم ال�ت��أم��ن ب�م��وج��ب ه��ذا ال �ق��رار
ب� �م ��ا ي �ت �م ��اش ��ى م � ��ع ال � �ت � �ط � ��ورات ف��ي
امل�ع��اي�ي��ر ال��رق��اب�ي��ة ،ق��ال ن��ائ��ب رئيس
وح��دة تنظيم التأمن عبدالله نبيل
ال �س �ن��ان أن ال � �ق ��رار رق� ��م ( )38ل�س�ن��ة
 2021قد تضمن سياسات واجراءات
العمل والتدابير االحترازية وأنظمة
ال �س �ج��الت االل �ك �ت��رون �ي��ة وامل�ن �ت �ج��ات
وممارسة األعمال التأمينية الجديدة
وال � � �ض� � ��واب� � ��ط وال� � �ن� � �ظ � ��م ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة
وم �ت �ط �ل �ب��ات االح� �ت� �ف ��اظ ب��ال �س �ج��الت
واالخ �ط��ار ع��ن ال�ع�م�ل�ي��ات امل�ش�ب��وه��ة،
وال �ت��داب �ي��ر ،وك ��ذل ��ك ال � �ج� ��زاءات ال�ت��ي
يعاقب بها الخاضعون للقواعد في
حال ارتكابهم للمخالفات.
واخ � �ت � �ت� ��م ال � �س � �ن� ��ان ب � � ��أن ال �ت �ط �ب �ي��ق
ال �س �ل �ي��م مل ��ا ورد م ��ن م �ت �ط �ل �ب��ات ف��ي
قواعد مكافحة غسل األموال وتمويل
االرهاب سيساهم بشكل أساسي في
التصدي للمخاطر التي قد تعترض
س �ي ��ر امل� �ع ��ام ��الت امل ��ال� �ي ��ة ف� ��ي ق �ط��اع
ال �ت��أم��ن ال �ك��وي �ت��ي ،وم ��ن ث��م ال�ح�ف��اظ
على سالمة القطاع املالي ككل.

اتهامات لصندوق النقد بالتالعب لصالح الصني
أصبحت كريستالينا جورجيفا معرضة لتقويض
ً
سلطتها مديرة لصندوق النقد الدولي ،قبل أسابيع
ف �ق��ط م��ن االج �ت �م��اع ال �س �ن��وي ل ��رؤس ��اء امل��ال �ي��ة ح��ول
العالم ،وذل��ك بعد اتهامها بالتدخل لصالح الصن
في تقرير عندما كانت تعمل في البنك الدولي.
قالت جورجيفا انها ال توافق «بشكل أساسي» على
ما توصل اليه التحقيق ال��ذي أجرته شركة محاماة
خارجية عينها البنك ال��دول��ي ،وأك��دت أنها مارست
ضغوطًا على موظفي البنك لتعزيز تصنيف الصن
في تقرير اقتصادي.

وقالت مصادر مطلعة على األمر ،ان جورجيفا أبلغت
مجلس ادارة صندوق النقد الدولي باالدعاءات ،كما
ستخاطب م��وظ�ف��ي ال �ص �ن��دوق .ك��ان ف�ح��وى االت �ه��ام،
الذي أكد ممارسة «ضغوط ال داعي لها» على موظفي
البنك الدولي لتعديل التصنيف في تقرير «ممارسة
األع � �م ��ال» ع �ن��دم��ا ك��ان��ت ج��ورج �ي �ف��ا ت�ش�غ��ل منصب
ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي للبنك ال ��دول ��ي ،ه��و األح� ��دث في
سلسلة من الفضائح التي مني بها التقرير املضطرب
ف��ى ال �س �ن��وات األخ� �ي ��رة .وك��ان��ت ال �ط��ري �ق��ة املنهجية
للتقرير -التي تقيس سهولة وشفافية العمل في أي

األثرياء أصبحوا األكثر تأثرًا
بموجة زيادة األسعار
أظ �ه��ر ب�ح��ث أج � ��راه االق �ت �ص��ادي
بجامعة هارفارد ألبرتو كافالو،
أن م� �ع ��دالت ال �ت �ض �خ��م ال�ح��ال�ي��ة
ُ
ان� �ع� �ك� �س ��ت أك� � �ث � ��ر ع � �ل� ��ى األس� � � ��ر
األم��ري �ك �ي��ة ذات ال��دخ��ل امل��رت�ف��ع،

مقارنة باألسر منخفضة الدخل،
بما يعكس االت �ج��اه ال�س��ائ��د في
وقت سابق من الوباء.
وت �س �ب��ب ك ��وف� �ي ��د 19-ف ��ي ص ��داع
لالحصائين املعنين باألسعار،

ألن� ��ه غ �ي��ر ال �ط��ري �ق��ة ال �ت ��ي ينفق
بها ال�ن��اس .وتستخدم مقاييس
التضخم الرئيسية في الواليات
املتحدة سلة من السلع والخدمات
القائمة على ع��ادات التسوق قبل

ً
اقتصاد -محاصرة وغير موضوعية ومثيرة للجدل
للغاية ،لدرجة أن البنك الدولي أعلن أنه سيتوقف عن
انتاجه .لكن بالنسبة الى جورجيفا البالغة من العمر
 68عامًا ،قد تكون هذه مجرد بداية لعملية التدقيق.
ُ
ف��ال�ت�ص�ن�ي��ف ال ��ذي ات �ه �م��ت ب�م�م��ارس��ة ال�ض�غ��ط فيه
ع �ل��ى امل��وظ �ف��ن ل�ت�ح�س�ي�ن��ه خ� ��اص ب��ال �ص��ن ،ال �ت��ي
ت�ج�ت��ذب االن �ت �ق��ادات ف��ي واش�ن�ط��ن ب�ش��أن ك��ل ش��يء،
من التجارة الى الجغرافيا السياسية .وقالت وزارة
الخزانة األميركية ان االتهامات خطيرة ،كما «تحلل
التقرير».

ُ
ظهر دائمًا
الوباء ،لذلك فانها ال ت ِ
األس� �ع ��ار امل��رت �ف �ع��ة ال �ت��ي دف�ع�ه��ا
األم ��ري� �ك� �ي ��ون ف ��ي األش� �ه ��ر ال � ��18
املاضية.
اب �ت �ك��ر «ك� ��اف� ��ال� ��و» ،امل�ت�خ�ص��ص
ً
ف ��ي ال �ت �ض �خ��م ،س� � ��الال م��رج�ح��ة
تستند الى ما أنفقه املستهلكون
بالفعل منذ بداية تفشي الوباء،
ليجد أن معدالت التضخم التي
ش�ه��ده��ا م�خ�ت�ل��ف ف �ئ��ات ال��دخ��ل،
والتي كانت شديدة التشابه في
ع� ��ام  ،2019أص �ب �ح��ت م�ت�ب��اي�ن��ة
منذ ذل��ك ال�ح��ن .ف��ي ال�ع��ام األول
ل �ل ��وب ��اء ك ��ان ��ت األس � �ع� ��ار ت��رت�ف��ع
أس��رع بالنسبة ال��ى ذوي الدخل
امل� �ن� �خ� �ف ��ض ،ل� �ك ��ن ال� �ع� �ك ��س ك ��ان
ص �ح �ي �ح��ًا ف ��ي األش � �ه ��ر ال�ق�ل�ي�ل��ة
املاضية .وم��ن ش��أن ه��ذا األم��ر أن
يعكس الطريقة التي َت َ
حول بها
االن�ف��اق ،ففي بداية ال��وب��اء كانت
م�ن�ت�ج��ات م �ث��ل امل � ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة،
ح�ي��ث تميل زي� ��ادة األس �ع��ار ال��ى
التأثير أكثر في األسر منخفضة
ال� ��دخ� ��ل ،ت �ش �ك��ل ج� � ��زءًا أك� �ب ��ر م��ن
االن �ف��اق االس�ت�ه��الك��ي .م��ع اع��ادة
ف�ت��ح االق �ت �ص��اد ه ��ذا ال �ع ��ام ،ك��ان
ارت �ف� ٌ
�اع ف��ي أس �ع��ار ع�ن��اص��ر مثل
ال� �س� �ي ��ارات وال � ��رح � ��الت ال �ج��وي��ة
واس �ت �ئ �ن��اف ت �ن ��اول ال �ط �ع��ام في
امل �ط��اع��م ،وه ��ذه ال�ع�ن��اص��ر تمثل
حصة أكبر م��ن ميزانيات األس��ر
امل�ن�ت�م�ي��ة ال� ��ى أوس� � ��اط أص �ح��اب
ال � ��دخ � ��ول امل ��رت� �ف� �ع ��ة .وألس � �ب ��اب
م�م��اث�ل��ة ف ��ان م �ع ��دالت التضخم
ال��رئ�ي�س�ي��ة ،ال�ت��ي ك��ان��ت تقلل من
شأن ارتفاع األسعار الفعلي الذي
ك��ان يتحمله األم�ي��رك�ي��ون ال�ع��ام
املاضي ،أصبحت تشهد مبالغة
في تقديرها ،حسب بحث كافالو.
وخ ��الل األش�ه��ر القليلة املاضية
كانت األسعار في سلة «كوفيد»
أب�ط��أ ارت�ف��اع��ًا م��ن م��ؤش��ر أسعار
املستهلك .ووجدت الدراسة نمطًا
ً
م�م��اث��ال ف��ي دول أخ� ��رى ،رغ ��م أن
ال �ف �ج��وة ب��ن ال�ت�ض�خ��م ال��رس�م��ي
وسلة التضخم في أثناء كوفيد
أكبر في الواليات املتحدة من أي
مكان آخرُ .يذكر أن بحث «كافالو»
ي �س �ت �خ��دم م� �ع ��ام ��الت ب �ط��اق��ات
االئ � �ت � �م� ��ان وب � �ط� ��اق� ��ات ال �خ �ص��م
لتعديل الترجيح الرسمي على
مؤشر أس�ع��ار املستهلك ،كما أن
ال � ِ�س ��الل ذات ال ��دخ ��ل امل�ن�خ�ف��ض
واملرتفع تعتمد على انفاق أعلى
وأدنى  %20من أصحاب الدخل.
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مروان الغانم مديرًا عامًا
لـ«صندوق التنمية»
كتب باسم رشاد

اع �ت �م��د م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ت�ع�ي��ن م � ��روان ع�ب��دال�ل��ه
ي��وس��ف ث �ن �ي��ان ال �غ��ان��م م ��دي ��را ع��ام��ا ل�ل�ص�ن��دوق
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية بالدرجة
امل �م �ت��ازة .ون��ص امل��رس��وم رق��م  178لسنة 2021
الصادر بهذا الشأن على وزي��ر الخارجية تنفيذ
املرسوم من تاريخ صدوره.

مروان الغانم

خال
«الشال» 21.4 :ألف مبنى ٍ
في الكويت
اوض � ��ح ت �ق��ري��ر ال� �ش ��ال ان اج �م��ال��ي ع��دد
املباني ف��ي الكويت بلغ -حسب االص��دار
األخ�ي��ر لدليل الهيئة العامة للمعلومات
املدنية للمباني وال��وح��دات -نحو 209.7
آالف مبنى في نهاية يونيو  ،2021مقارنة
بنحو  208.5آالف مبنى ف��ي ن�ه��اي��ة ع��ام
 ،2020أي أن عدد املباني قد سجل معدل
نمو بلغ نحو  %0.55خالل األشهر الستة
األول��ى م��ن ع��ام  %1.1( 2021على أس��اس
س �ن��وي م�ت��وق��ع ،وه ��و أع �ل��ى م��ن مستوى
ال�ن�م��و ال �س �ن��وي امل�س�ج��ل ف��ي ن�ه��اي��ة ع��ام
 2020م �ق��ارن��ة ب�ن�ه��اي��ة ع ��ام  2019ال�ب��ال��غ
 .)%0.7وت �ن �ق �س��م امل �ب��ان��ي ال� ��ى وح� ��دات
م�خ�ت�ل�ف��ة ،ب�ل��غ ع��دده��ا ف��ي ن�ه��اي��ة يونيو
 2021ن �ح��و  752.4أل � ��ف وح� � ��دة م�ق��اب��ل
 746.6ألف وحدة في نهاية عام  ،2020أي
بارتفاع بلغت نسبته نحو %1.6( %0.8
على أس��اس سنوي متوقع) .وبلغ معدل
النمو املركب لعدد الوحدات خالل الفترة
من نهاية ع��ام  2011وحتى يونيو 2021
نحو  ،%2.2ف��ي ح��ن ج��اء امل �ع��دل املركب
للنمو في عدد املباني للفترة ذاتها أدنى،
اذ ب�ل��غ  %1.5وه ��و م��ا ي��ؤك��د اس�ت�م��راري��ة
تصغير مساحة الوحدات ضمن كل مبنى،
أي أن التغير على نمط الطلب استمر على
نفس امل �ن��وال .وتستخدم غالبية املباني
في الكويت للسكن ،اذ تصل نسبة املباني
السكنية ن�ح��و  %68.7م��ن اج�م��ال��ي ع��دد
امل �ب��ان��ي ،ت�ل�ي�ه��ا ت �ل��ك امل�خ�ص�ص��ة للسكن

والعمل معا ،وتلك املخصصة للعمل فقط.
وانخفضت نسبة املباني الخالية قليال
في األشهر الستة األولى من العام الحالي
وفقا لبيانات الهيئة العامة للمعلومات
امل��دن �ي��ة ،اذ ب�ل�غ��ت نسبتها ن�ح��و %10.2
وعددها نحو  21.4ألف مبنى من اجمالي
 209.7آالف مبنى ،مقارنة بنحو  21.6ألف
مبنى خال من اجمالي  208.5آالف مبنى
في نهاية عام  ،2020أي ما نسبته .%10.3
ويظهر الجدول التالي عدد املباني ونوع
استخداماتها حسب املحافظات كما في
نهاية يونيو  .2021وطبقا الحصائيات
الهيئة العامة للمعلومات املدنية ،تشكل
ال�ش�ق��ق غ��ال�ب�ي��ة ع ��دد ال ��وح ��دات ،اذ بلغت
م��ا نسبته  %46.3م��ن االج �م��ال��ي ،تلتها
املنازل بنسبة  %21.7ثم الدكاكن بنسبة
 .%19.3وحافظ قطاع الشقق واملنازل على
زي� ��ادة ح�ص�ت��ه ب �ص��ورة منتظمة م��ا بن
نهاية عام  2011وحتى يونيو عام ،2021
ف��ي ح��ن انخفضت نسبة امل��الح��ق .وبلغ
معدل النمو املركب ( – 2011يونيو )2021
للدكاكن والشقق وامل �ن��ازل ،نحو ،%3.0
 %2.6و %1.4على التوالي ،بينما انخفض
معدل النمو املركب للمالحق بنحو .%3.5-
وارتفعت قليال نسبة الخالي من الوحدات
وفقا لتقديرات الهيئة العامة للمعلومات
امل��دن �ي��ة ،ف��ي ي��ون�ي��و ع ��ام  2021ال ��ى نحو
 %25.6م�ق��ارن��ة بنحو  %25.4ف��ي نهاية
عام .2020

جو�د �أحمد بوخم�سني و�أوالده
يتقدمـون بخالـص العـزاء واملواسـاة من

عائلة �أ�سريي �لكر�م
لوفـــاة املغفــور له بإذن اهلل تعـالى

حممد حممود غلوم �أ�سريي
سائلني اهلل العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته
وأن يدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان

