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حسب تقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب

400 مليار دوالر الثروات اخلاصة للعائالت الكويتية بحلول 2021
شهد معدل منو الثروات 
اخلاصة في الكويت زيادة 
ملحوظــة خالل العام ٢٠١6 
مبــا نســبته 6.٢% وذلــك 
الثروات  ارتفاع حجــم  مع 
اخلاصــة في البــالد لتبلغ 
حوالي 4٠٠ مليار دوالر خالل 
السنوات اخلمس املقبلة وفقا 
لتقرير مجموعة بوســطن 
كونســلتينج جروب حمل 
اسم »الثروة العاملية ٢٠١٧: 

حتويل جتربة العمالء«. 
وبحسب التقرير فإن منو 
معدل الثــروة اخلاصة في 
الكويت كان مدفوعا بشكل 
رئيســي بعائدات األسهم. 
واستنادا إلى تقرير الثروة 
العامليــة لعــام ٢٠١٧، مــن 
املتوقــع أن ينخفض النمو 
اإلجمالي للثروة اخلاصة في 
الكويت إلى 5.3% على مدى 
الســنوات اخلمس املقبلة. 
وستكون األسهم مبعدل منو 
ســنوي مركب قدره 3.٧% 
والنقــد والودائــع النقدية 
مبعدل منو ســنوي مركب 
4.5%، املساهمني الرئيسيني 
فــي هــذا النمو علــى مدى 

السنوات اخلمس املقبلة.
وبإلقاء نظرة معمقة على 
واقــع توزيع الثــروات في 
الكويت، فقد منت الثروات 
اخلاصة التي متلكها العائالت 
الكويتية فائقة الثراء )التي 
متلك ثروة تزيد قيمتها على 
١٠٠ مليون دوالر( بشــكل 
ملحــوظ بنســبة ٩.6% في 
عــام ٢٠١6. ومــن املتوقــع 
أن تشهد الثروات اخلاصة 
التي متلكها هذه الشريحة 
انخفاضا طفيفا مبعدل منو 

سنوي مركب يصل إلى ٧.%6 
بحلول العام ٢٠٢١.

وشهدت الثروة اخلاصة 
التي متلكها شريحة العائالت 
عاليــة الثــراء )التي متلك 
ثروة تتراوح بني ٢٠ و١٠٠ 
مليون دوالر( معدل النمو 
األقــوى فــي ٢٠١6 بنســبة 
الســنوات  ١4.3%. وخــالل 
القادمة، سيشــهد  اخلمس 

ومن املتوقع أن يبلغ معدل 
النمو السنوي املركب للثروة 
اخلاصة في هذه الشريحة 
مــدى  علــى   %5.8 نحــو 

السنوات اخلمس املقبلة. 
وارتفــع إجمالــي عــدد 
العائالت املليونيرات )التي 
متلك ثروة بأكثر من مليون 
دوالر فــي صافــي األصول 
القابلــة لالســتثمار( فــي 

دوالر قد بلغ نحو ١.4 ألف 
كويتي، وتقفز إلى ٢.٢ ألف 
مواطــن ثرواتهم بني 5 و١٠ 
ماليني دوالر، وقرابة ٢6 ألف 
مواطن ثروتهم بني مليون 
و5 ماليني دوالر، أي ٢.١% من 

عدد سكان الكويت.
وأضاف التقرير أن قرابة 
٧6 كويتيا تتراوح ثروتهم 
و5٠٠  مليــون   ١٠٠ بــني 

النمو املتوقع لثروات هذه 
الشــريحة تباطــؤا طفيفا 
ليصل معدل النمو السنوي 

املركب إلى 6.١١%.
بينمــا شــهدت الثــروة 
اخلاصة التي متلكها شريحة 
العائالت األقــل ثراء )التي 
متلــك ثــروة مــن ١ إلى ٢٠ 
مليــون دوالر( منــوا ثابتا 
بنســبة ٧.٢% فــي ٢٠١6. 

الكويــت بنســبة ٢.6% في 
٢٠١6.، حيث من املتوقع أن 
يســتمر ثبــات النمو 6.٢% 

بحلول ٢٠٢١.
بلغ عدد املليونيرات ٢٩ 
ألف فــي الكويت بحســب 
دراسة لبنك كريدي سويس، 
حيث أشــارت إلــى أن عدد 
الكويتيــني الذيــن تتراوح 
ثروتهم بني ١٠ و5٠ مليون 

مليــون دوالر، فيمــا يبلغ 
عدد الكويتيني الذين تبلغ 
ثرواتهم بني 5٠ و١٠٠ مليون 

دوالر نحو ١٢3 كويتيا.
وبحسب تقرير »بي سي 
جي« فقد منت الثروة املالية 
العامليــة اخلاصة بنســبة 
العــام ٢٠١6  5.3% خــالل 
لتصل إلى ١66.5 تريليون 
بشــكل  مدفوعــة  دوالر، 
رئيســي بالتســارع الذي 
يشــهده النمو االقتصادي 
القــوي ألســواق  واألداء 
األســهم في أجــزاء كثيرة 
مــن العالم. وكان االرتفاع 
أكبر مما كان عليه في العام 
الذي سبقه عندما ارتفعت 
الثــروة العامليــة بنســبة 
جميــع  وشــهدت   .%4.4
املناطق حول العالم زيادة 
في الثروة اإلجمالية، وكانت 
منطقة آسيا واحمليط الهادئ 
مرة أخرى املنطقة األسرع 
منوا، مبعدل منو بلغ تقريبا 

خانتني عشريتني 5.٩%. 
وسجلت أوروبا الغربية 
منــوا متواضعــا )٢.%3( 
بسبب حالة عدم اليقني التي 
نتجت عن خروج بريطانيا 
مــن االحتــاد األوروبــي. 
وبحلــول نهاية عام ٢٠١٧، 
مــن املتوقــع أن يتجــاوز 
معــدل الثروة اخلاصة في 
منطقة آسيا واحمليط الهادئ 
نظيره في أوروبا الغربية، 
وبحلــول عــام ٢٠١٩، مــن 
املتوقع أن يتجاوز املعدل 
املشــترك للثروة اخلاصة 
في منطقة آســيا واحمليط 
الهادئ واليابان نظيره في 

أميركا الشمالية.

14 عالمة تجارية فاخرة متواجدة بالسوق من أصل أكبر 15 ماركة عالمية

جتارة التجزئة بالكويت.. زخم كبير ومستقبل واعد
محمود عيسى

التقاريــــر  تواصـــــل 
األجنبيــة القــاء الضــوء 
التجزئــة  ســوق  علــى 
بالكويــت باعتبــاره من 
افضل األسواق التي تشهد 
زخما وخاصة سوق السلع 
الفاخرة مشــيرة الى انه 
وعلى الرغم من انخفاض 
أسعار النفط اال ان مستوى 
املعيشة والثقافة السائدة 
مازالت تدفع باجتاه زيادة 
الزخــم بتجــارة التجزئة 
الفاخرة  اخلاصة بالسلع 
وما ينتظرها من مستقبل 
واعد وكان احد املؤشرات 
العامليــة قد ذكــر ان اكبر 
١5 عالمــة جتارية لســلع 
فاخرة على مستوى العالم 
يتواجــد منهــا ١4 عالمة 
جتارية بالسوق الكويتي.
قالـــــت مجموعـــــــة 
اوكسفورد بيزنس جروب 
انــه فــي ظــل االهتمــام 
التجزئة  املتزايد بســوق 
من املســتوى املتوســط 
وارتفاع اإلنفاق االستهالكي 
من خالل استخدام بطاقات 
االئتمان كما اظهرت األرقام 
الصادرة فــي نهاية العام 
املاضي، فإن الكويت تدير 
ظهرها لفتــرة كانت فيها 
ثقة املستهلك ضعيفة ومنو 

االئتمان متباطئا.
املجموعــة  وقالــت 
البريطانيــة املتخصصة 
في اإلعــالم والنشــر انه 
على الرغم من أن ســوق 
السلع الفاخرة كان بصورة 
تقليدية واحدا من أهم نقاط 
القوة فــي قطاع التجزئة 
في الكويت، إال أن االهتمام 
التجاريــة  بالعالمــات 
متوسطة املســتوى التي 
باتت مســتهدفة من قبل 
مشاريع التطوير الكبيرة 
ذات االستخدامات املختلطة 
قــد انتعش مؤخــرا، كما 
يتضــح ذلــك من ســعي 
عدد مــن هذه الشــركات 
الستئجار مســاحات في 

مجمع الكوت التجاري.
وملا كان مقررا افتتاحه 
بحلول نهايــة العام، فإن 
مركز التسوق ميثل جانبا 
من مشــروع الكــوت في 

محافظة األحمدي، والذي 
اكتمالــه  ســيكون عنــد 
ذات  املشــروعات  أكبــر 
االســتخدامات املختلطــة 
البحرية  الواجهــة  علــى 

جنوبي الكويت. 
وقالــت املجموعــة ان 
شــركة التمدين العقارية 
التــي طــورت املشــروع 
اعلنــت فــي أكتوبر ٢٠١6 
انــه مت تأجيــر ٧٠% مــن 
مســاحة املول املقررة من 
اجل استخدامها في جتارة 

التجزئة.
وقــد مت الكشــف عــن 
تطورات إيجابية أخرى في 
يناير من هذا العام، عندما 
التمدين  أعلنت مجموعة 
أنها وقعت اتفاقية تأجير 
مع شــركة محمــد حمود 
الشــايع لفتــح ٢٢ منفذا 
للبيع في املركز التجاري، 
مما يعني أنه سيتم تأجيره 

بالكامل عند افتتاحه.
وستشهد هذه الصفقة 
دخــول العديــد من جتار 
التجزئة الدوليني، مبا في 

ذلــك العالمــات التجارية 
التــي لم تبــدأ بعد العمل 

في الكويت.
وقد انهى قطاع التجزئة 
الكويتــي عــام ٢٠١6 بعد 
تخفيضات شهرية متتالية 
في منو االئتمان، وقال بنك 
الكويت املركــزي إن منو 
املقــدم للقطاع  االئتمــان 
اخلاص هبط في أكتوبر من 
6.5% على أساس سنوي 
إلى 4.4% في الشهر الذي 

تاله.
الرغــم مـــــن  وعلــى 
معــدل منــو  انخفــاض 
االئتمان اخلاص ليصل إلى 
٢.٩% على أساس سنوي 
في ديســمبر، وفقا لبنك 
الكويت املركزي، فقد كان 
املتوسط خالل العام ٧%. 
وهو مؤشر صحي، وعلى 
عكس هذا االنكماش، جند 
ان اإلنفاق من خالل بطاقات 
االئتمــان ونقاط البيع قد 
استرد عافيته ليصل الى 
٩.١% فــي األشــهر الثالثة 
األخيرة من عام ٢٠١6، بعد 
انكماش بنسبة ٠.٧% في 
الربع الثالث من عام ٢٠١6.

كما بدأ االجتاه التنازلي 
فــي االئتمــان اخلــاص 
ينعكس مطلع العام احلالي 
ليرتفــع الــى 3.3% علــى 
أساس سنوي في فبراير، 
ولكن ثقة املستهلك ظلت 
ضعيفة، علــى الرغم من 
التغلب على أدنى مستوى 
لها خالل ست سنوات في 
أكتوبر، وفقا ملؤسسة آرا 
للبحوث واالستشــارات، 
التي اشــارت الــى ارتفاع 
ثقة املستهلك من أقل من 
85 نقطة في أكتوبر إلى ٩8 
الشهر املاضي، على الرغم 
من أن معدالت ١٢ شهرا قد 
انخفضت بشكل مطرد منذ 
ارتفاعها الى ١٢8 في أوائل 

عام ٢٠١3.

مقومات أساسية 
املجموعــة:  وقالــت 
انــه فــي حــني لــم تصل 
إلــى  ميــول املســتهلكني 
املســتويات التي شهدتها 
في السنوات السابقة، اال 
ان قطاع التجزئة يواصل 
االســتفادة من أساسيات 

االقتصاد الكلي القوية، فقد 
بلغ نصيب الفرد من الناجت 
احمللي اإلجمالي في الكويت 
وفقا لتقديــرات صندوق 
النقد الدولي- مؤشر تعادل 
القوة الشرائية- ٧١.8 الف 
دوالر العام املاضي، ليحتل 
املرتبــة الثانيــة في دول 
مجلس التعاون اخلليجي 
وخامس أعلــى معدل في 

العالم.
ونتيجــة لذلك، اليزال 
ســوق جتزئــة الســلع 
الفاخرة في البالد مستمرا 
في جذب العالمات التجارية 
الراقية. وكانت آخر إضافة 
للعالمات الفاخرة افتتاح 
محــالت بلومينغديل في 
منتصــف مــارس، وهــو 
الثاني فقط للشركة خارج 

الواليات املتحدة.
 ،٢٠١5 يونيــو  وفــي 
أعلنــت شــركة أيــه تــي 
كيرني الشرق األوسط في 
العاملي لتطوير  مؤشرها 
جتارة التجزئة أن الكويت 
كانــت موطنــا لـــ ١4 من 
أفضــل ١5 عالمة جتارية 
فاخرة، مع بقاء الطلب قويا 
على هذه السلع حتى في 
ظل تراجع أســعار النفط 
العاملية وتباطؤ االقتصاد 

الكلي.
وانتهــت اوكســفورد 
بيزنس جروب الى القول 
ان هذه التطورات االيجابية 
تزامنــت مع تراجع النمو 
احلقيقــي للنــاجت احمللي 
اإلجمالــي مــن ١٠.٩% في 
عام ٢٠١١ إلى ٢.١% في عام 
٢٠١5 و٢.5% املقدرة للعام 
املاضــي. ومع ذلــك، ففي 
ضوء توقعــات صندوق 
الدولــي بانكماش  النقــد 
اقتصــادي بنســبة ٠.٢% 
هذا العام، فإن مستويات 
القــوة الشــرائية العالية 
تقليديــا قد تكون عرضة 

للتأثر السلبي.
وعلى الرغم من أن قطاع 
الســلع الفاخرة قد أظهر 
مرونة العام املاضي، فإن 
انتشار متاجر التجزئة من 
الطبقة املتوسطة وزيادة 
التنوع قد يســاعدان في 
حمايــة الصناعــة من أي 

منو سلبي في اإلنفاق.

الكويت أدارت 
ظهرها لفترة 

من ضعف ثقة 
املستهلك 

ومنو متباطئ 
لالئتمان

تأجيل عمومية »اخلطوط الوطنية«

واردات أميركا من نفط الشرق األوسط 
مستمرة بأسرع وتيرة منذ 2013

احملكمة ُتِلزم »دار االستثمار«  
بسداد 10.2 ماليني دينار لـ »نور«

عبدالرحمن خالد

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة اخلطوط 
الوطنية علي الفوزان عن تأجيل انعقاد عمومية 
الشركة غير العادية، وذلك لعدم اكتمال النصاب 

القانوني. وقال ان اجلمعية العمومية احتاجت 
لـ ٧٥% لعقدها حسب قانون الشركات إال ان 
النصاب كان ١١.٨%. وذكر الفوزان ان مجلس 
اإلدارة كان سيقرر مضاعفة رأس املال من ١0 

ماليني دينار الى 20 مليون دينار.

محمود عيسى

قال بنك أوف أميركا ميريل لينش ان الواليات 
املتحدة مستمرة في اســتيراد النفط اخلام من 
منطقة الشرق األوسط بأسرع معدل منذ عام ٢٠١3. 
وأضاف البنك في تقريره األسبوعي عن أسواق 
الطاقة العاملية انه علــى مدى الربع الثالث من 
٢٠١6 إلى الربع األول من ٢٠١٧، الحظ أن اإلنتاج 
املشترك للســعودية وإيران والعراق والكويت 
وقطر قد انخفض مبقدار 8٢٠ ألف برميل يوميا 
بالتتابع. ولكن إجمالي الصادرات الفعلية ارتفع 
مبقدار ٢5٠ ألف برميل يوميا خالل الفترة ذاتها.

وقال البنك: صحيح ان االنخفاض في اإلنتاج 
والصادرات بني الربــع األخير من ٢٠١6 والربع 
األول من عام ٢٠١٧ كان أكثر اتساقا، اال إن نسبة 
صادرات دول اخلليج الى انتاج هذه الدول ظلت 
مرتفعة عند مستوى ٧5%، مما يشير إلى أن الكثير 
مــن النفط اخلام يتــم تصديره من قبل أعضاء 
أوپيك الرئيسيني. وخالفا للتوقعات األولية، ال 
يزال املعروض العاملي مــن النفط اخلام وفيرا 
بعد 6 أشــهر من تخفيض اإلنتاج املشترك من 
قبل املنتجني من داخــل أوپيك وخارجها. ومع 
استمرار تدفق النفط اخلام من الشرق األوسط 
إلى الســوق العاملية، فلم يعــد ممكنا تخفيض 

إجمالي مخزونات النفط األميركية.
وأشار البنك الى استمرار تأثير مستويات 
املخزون املرتفعة على سوق النفط، األمر الذي 

حــال دون انتعاش األســعار. وفي واقع األمر، 
فمــا دام إجمالي مخزونات النفط في الواليات 
املتحدة محافظا على مســتوياته العالية، فإن 
أســواق النفط اخلام مثل خام غربي تكساس 
الوسيط وبرنت ستحتفظ على األرجح ببنية 
هيكلية لألسعار تتضمن غرامات تأجيل التسلم 
على املدى الطويل. وبعبارة أخرى، فإن منظمة 
أوپيك لم حتقق هدفها املنشود املتمثل في تقليص 
فائض النفــط العاملي واملخزونات النفطية ما 
دامــت مخزونات النفط األميركيــة باقية عند 

مستوياتها احلالية.
وفي هذا الســياق، من املستغرب إلى حد ما 
ان نالحظ تســارع تدفــق النفط اخلام من دول 
اخلليــج الى الواليات املتحدة منذ اتفاق أوپيك 
على خفض االنتاج في ديسمبر ٢٠١6. والواقع 
ان إجمالــي واردات الواليات املتحدة من النفط 
اخلام قد بلغ أعلى مســتوى لها خالل ســنوات 
عديــدة ماضيــة، وكان مصدر هــذه الزيادة في 
الغالب تعاظم إالمدادات من قبل أوپيك. ولعله 
مجرد تأخر في تلمس تأثير هذه اإلجراءات ألن 
تخفيضات أوپيك حتتاج الى وقت قبل ان حتدث 
آثارها املتوقعة من خالل النظام. ولكن الزيادة 
فــي واردات النفط اخلام إلــى الواليات املتحدة 
قد اقترنت مع انتعاش ملحوظ في إنتاج النفط 
الصخــري األميركي، مما حال في نهاية املطاف 
دون تخفيض كبير في مســتويات املخزون من 

اخلام األميركي.

قضت محكمة أول درجة بقبول دعوى نور 
لالستثمار املالي ضد شركة دار االستثمار، مع 
إلزام األخيرة بسداد ١٠.٢ ماليني دينار تقريبا 
لصالــح »نــور«. وأوضحت »نــور« في بيان 
للبورصة أن موضوع القضية يختص بدعوى 
ندب خبير وتصفية حساب، إللزام املدعى عليها 
ـ دار لالستثمارـ  بسداد ما سيسفر عنه تقرير 
اخلبرة. وقضت احملكمة برفض الدعوى الثانية 

املقامــة من »نور« ضد دار االســتثمار وإدارة 
التسجيل العقاري والتوثيق وآخرين، والتي 
تختص بطلب صحة ونفاذ إجراءات بيع عقار.
كما أصدرت احملكمــة حكما يقضي مبحو 
التســجيل والتأشير الذي مت، مع محو وثيقة 
التملــك الصادرة مــن دار االســتثمار وإدارة 
التســجيل العقاري والتوثيق من السجل مع 

إلزامهما باملصروفات.

العبار رئيساً ملجلس إدارة »أمريكانا«
أعلنت الشركة الكويتية لألغذية »أمريكانا« إعادة تشكيل مجلس إدارتها ليتولى محمد 
العبار رئاسة املجلس اجلديد.
وأوضحت الشركة في بيان للبورصة أمس أن عبدامللك احلقيل تولى منصب نائب 
رئيس مجلس اإلدارة، وتشكل املجلس بعضوية كل من: حمد الشامسي، وطارق 
السقا، وليونيل ديرلن، وكيفن هجنز، وزين عبداهلل. يشار إلى أن شركة إديبتيو 
اإلماراتية أعلنت في ١4 فبراير املاضي انتهاء فترة التجميع على عرض االستحواذ 
اإللزامي على أسهم شركة أمريكانا، كما قامت بشراء أسهم شركة السكب الكويتية.

9.6 % معدل منو 
ثروات العائالت 

الكويتية التي تزيد 
ثروتها على 100 

مليون دوالر

5.3 % معدل منو 
سنوي مركب 

للثروات اخلاصة 
الكويتية املتوقعة 
خالل 5 سنوات 

مقبلة 

ثبات معدل منو 
ثروات العائالت.. 

األقل ثراءً


