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»كويت 15« يتصدر تراجعات مؤشرات البورصة

في دراسة لصندوق النقد العربي عن تنافسية التجارة اخلارجية بني دول اخلليج

سياسة املركزي الكويتي فك االرتباط بالدوالر تدعم امليزان التجاري
الكويتية قفز في تلك الفترة 
بنسبة 55.٢%، لتسجل نحو 
٤.١6 مليــارات دينار، علما 
بأنها كانت تبلغ ٢.68 مليار 
دينار بالربع األول من ٢٠١6.
إجمالــي  أن  وتابعــت، 
الصــادرات غيــر النفطيــة 
ارتفع إلــى ٤٤9.39 مليون 
دينــار في الربــع األول من 
٢٠١٧، مسجال منوا بـ %3٤.٧، 
حيث بلغــت الصادرات في 
الفتــرة املماثلة مــن العام 
املاضي 333.5١ مليون دينار.

ثبات سعر صرف العملة 
الدوالر يجعل  امام  احمللية 
تأثير اي سياسات سعرية 
تتخذهــا الدولة لتشــجيع 
الصادرات وخفض الواردات 
محايد ودون تأثير يذكر اما 
تغيرها فيؤثر ايجابا بزيادة 
قيمة الصادرات وانخفاض 
تنافسية الواردات في حالة 
تراجع قيمة العملة احمللية 
امام الدوالر وفي حالة قوتها 
وزيادتها فان ذلك يؤثر سلبا 
علــى الصادرات ويشــجع 

االستيراد.
الكويتية  ومتثل احلالة 
تفــردا حيــث علــى الرغم 
من عدم رفع ســعر اخلصم 
والذي ميثل مؤشرا ألسعار 
الفائدة على االقراض اال ان 
البنوك الكويتية مبا متتلكه 
من ســيولة عالية وحتوط 
البنــك  بفضــل سياســات 
املركــزي اســتطاعت رفــع 
الفائــدة على االيــداع وهو 
ما حافظ على قيمة العملة 
محليا وســاهم في تشجيع 
الصادرات وخفض الواردات. 
وبحسب بيان البنك املركزي 
النشــاط االقتصادي  فــإن 
تأثر ســلبا بتراجع اسعار 
النفط فيمــا حافظ االنفاق 
االســتثماري على معدالت 

النمو االقتصــادي وهو ما 
سوف يتأثر سلبا في حالة 
رفــع اســعار الفائــدة على 

االقراض.
وكانت الدراسة قد اكدت 
ان نسبة الزيادة في اإلنفاق 
االستثماري بالكويت خالل 
الفترة ٢٠٠5 – ٢٠١٤ وصلت 
الــى ١٠% ســنويا لتحل في 
املركــز قبل االخير خليجيا 
متفوقة على البحرين فقط 
التي وصل معدل منو اإلنفاق 
الرأسمالي فيها الى ٧% فقط 
بينما تصدرت الســعودية 
الراســمالي  ارتفاع االنفاق 
السنوي بنســبة ٧% خالل 
نفس الفترة وبنسبة ٧.١5% 
في سلطنة عمان واإلمارات 
حلت باملركز الثالث خليجيا 
بنســبة منــو ســنوي فــي 
االنفاق الرأســمالي بنسبة 

١3% سنويا.
التي  الدراسة  وأشــارت 
نشرها صندوق النقد العربي 
وجاءت بعنوان »قياس أثر 
تنافسية التجارة اخلارجية 
على اقتصادات دول مجلس 
لــدول اخلليــج  التعــاون 
العربية« الى متيز الكويت 
خــالل الســنوات األخيــرة 
بارتفــاع متزايــد لألهميــة 
النســبية للقيمــة املضافة 
للقطــاع النفطي في الناجت 
احمللي اإلجمالي.  باملقابل، 
انخفضــت مســاهمة قطاع 
التحويلية في  الصناعــات 
توليد الناجت احمللي اإلجمالي 
في الكويــت من ١٠.6% عام 
١995 إلــى ٧.٠% عام ٢٠١٤. 
حل قطاع النقل واملوصالت 
باملركــز الثاني عــام ٢٠١٤، 
حيث ارتفعت مساهمته في 
الناجت احمللي اإلجمالي من 
3.5% عــام ١995 إلــى %9.6 

عام ٢٠١٤.

اخلارجية، أن فائض امليزان 
التجاري بلغ بالربع األول من 
٢٠١٧ نحو ١.63 مليار دينار، 
مقارنــة بـــ 39٢.39 مليون 
دينار لنفس الفترة من العام 
املاضي. وأشــارت البيانات 
الــى أن حجــم الصــادرات 

التجــاري  امليــزان  كان 
بالكويــت قد حقــق فائضا 
خالل الربع األول من العام 
احلالي بنسبة 3١٤.٢% على 
أساس سنوي، وفقا لبيانات 
البيانات  رسمية. وأظهرت 
األولية إلحصاءات التجارة 

صــرف العملة احمللية امام 
العمالت األجنبية وخاصة 
الــذي  الــدوالر األميركــي 
الدوليــة  العملــة  يعتبــر 
الرئيســية املســتخدمة في 
عمليات االستيراد والتصدير 

التجاري.

ورفــع مصــرف البحريــن 
املركزي وقطر املركزي أسعار 
الفائدة الرئيسية بواقع ٢5 
نقطة أساس. ويرتبط امليزان 
التجاري الذي يقيس الفارق 
بني الصــادرات والواردات 
للدولة بشــكل كبير بسعر 

محمود صبحي

أكــدت دراســة صــادرة 
عن صنــدوق النقد العربي 
ان السياســة النقدية التي 
تتبعها الكويت من حيث عدم 
االرتباط الكامل بالدوالر في 
نظام ســعر الصرف لديها 
لها آثار ايجابية على امليزان 
التجاري للكويت وتزيد من 
تنافسية التجارة اخلارجية 
وزيادة مساهمتها في الناجت 
احمللــي اإلجمالــي مقارنــة 
بباقي دول مجلس التعاون 
اخلليجي والتي تعتمد على 
أنظمة ســعر صــرف ثابتة 
مقابل الدوالر األميركي لفترة 
طويلة من الزمن، األمر الذي 
يبطئ من استجابة األسعار 
النسبية ألي سياسة سعرية.
املركــزي  البنــك  كان 
الكويتي قد قرر اإلبقاء على 
سعر اخلصم عند مستواه 
احلالــي البالغ ٢.٧5%، على 
الرغم من رفــع االحتياطي 
الفيدرالي األميركي )البنك 
املركــزي( ألســعار الفائدة 
مبقدار ربع نقطــة مئوية، 
ليفك بذلك املركزي الكويتي 
االرتبــاط بني رفــع الفائدة 
أميركيــا ومحليــا بســبب 
تغير املعطيات االقتصادية 
التــي خلفتها ازمــة تراجع 
أسعار النفط وتأثيرها على 

االقتصاد احمللي.
البنــوك  حلقــت باقــي 
اخلليجيــة بقرار الفيدرالي 
األخير برفــع الفائدة حيث 
رفعت مؤسسة النقد العربي 
الســعودي معدل اتفاقيات 
إعادة الشراء املعاكس مبقدار 
٢5 نقطة أساس إلى ١.٢5% 
اإلمــارات  ورفــع مصــرف 
الفائــدة  ســعر  املركــزي 
األساســي ٢5 نقطة أساس 

»آبل« باعت 1.2 مليار »آيفون« خالل 10 سنوات
بلغت مبيعات شركة »آبل« من أجهزة »آيفون« 
مليار وحدة منذ التدشني حتى يوليو 2016، أي 
بعد مرور 9 سنوات تقريبا على إطالق اجلوال 

الذكي في الواليات املتحدة، بحسب موقع 
.»statista«

وبنهاية مارس 2017، منت مبيعات الشركة من 
منتجها الرئيسي إلى 1.16 مليار وحدة، ومن 

املرجح أنها بلغت 1.2 مليار هاتف ذكي في نهاية 
يونيو املاضي، وهي الذكرى السنوية العاشرة 

إلصدار اجلهاز األول.
ورمبا يصبح »آيفون« املنتج التكنولوجي األكثر 

ربحية على اإلطالق، بعدما حقق للشركة إيرادات 

بأكثر من 700 مليار دوالر وصافي ربح قدره 
100 مليار دوالر. وساهم الهاتف الذكي في رفع 

مبيعات »آبل« السنوية إلى 216 مليار دوالر خالل 
آخر سنة مالية، وهي األعلى على مستوى العالم، 

من 19 مليار دوالر فقط خالل عام 2006.

إصدارات »آيفون«
خالل الـ 10 سنوات املاضية أي منذ يناير 2007 

أطلقت »آبل« 15 نسخة من هاتفها الذكي »آيفون«، 
حيث بدأت بـ »آيفون« في يناير 2007 وطرحته 

للبيع بسعر 499 دوالرا، ثم طرحت 6 نسخ 
بالفترة من يونيو 2008 حتى سبتمبر 2013، 

بسعر بيع 199 دوالرا، وهي: »آيفون 3 جي«، 
و»آيفون 3 جي أس«، و»آيفون 4«، و»آيفون 4 

أس«، و»آيفون 5«، و»آيفون 5 أس«، ونسخة من 
»آيفون 5 سي« بسعر 99 دوالرا.

وفي سبتمبر 2014 أطلقت »آبل« جيال جديدا 
من هواتف »آيفون« وهي »آيفون 6«، و»آيفون 
6 بلس« وذلك بأحجام للشاشة هي االولى من 

نوعها مبنتجات الشركة، حيث بلغ حجم شاشة 
»آيفون 6« 4.7 إنشات، و»آيفون 6 بلس« 5.5 
إنشات، ثم توالت االصدارت بعد ذلك الى ان 

وصلنا آلخر اصدارات »آبل« في سبتمبر 2016، 
حيث اطلقت »آيفون 7«، و»آيفون 7 بلس«.

الشركة حققت 700 مليار دوالر إيرادات من بيع هاتفها الذكي

في تعميم لهيئة أسواق املال لألشخاص املرخص لهم

األنشطة بدول ال تلتزم مبعايير مجموعة 
العمل املالي تعتبر عالية املخاطرة

في يونيو ٢٠١٧.
وحرصــا مــن هيئــة 
أســواق املال علــى القيام 
بدورها املنصــوص عليه 
في املادة املشار إليها أعاله، 
فإنــه يتعني عليكم، زيارة 
موقع مجموعة العمل املالي 
واحلصــول علــى القائمة 
احملدثة للدول التي ال تطبق 
أو تطبق بشــكل غير كاف 
العمل  توصيات مجموعة 
املالي، وذلك ليتسنى لكم 
العمل مبا جاء في حكم املادة 
رقــم )3-٤٢( مــن الكتاب 
الســادس عشــر »مكافحة 
األمــوال ومتويل  غســيل 

اإلرهاب«.

من دول ال تطبق أو تطبق 
بشكل غير كاف توصيات 

مجموعة العمل املالي. 
الهيئــة  وإذا أخطــرت 
الشخص املرخص له أن تلك 
الدولة ال تطبق بشكل كاف 
العمل  توصيات مجموعة 
املالي، فإن على الشــخص 
املرخص له اعتبار جميع 
العمل والعمليات  عالقات 
الصــادرة عن تلــك الدول 
من فئــة املخاطــر العالية 
التــي تســتوجب تطبيق 
اإلجراءات املنصوص عليها 
في املــادة رقم )3-٢١( من 

هذا الفصل«.
قامــت  فقــد  وعليــه، 
املالــي  العمــل  مجموعــة 
بتحديــث القائمة اخلاصة 
بالــدول التــي ال تطبق أو 
تطبــق بشــكل غيــر كاف 
توصيــات املجموعــة في 
املنعقد  اجتماعها األخيــر 

أصدرت هيئة أســواق 
املــال تعميما لألشــخاص 
املرخــص لهــم مــن قبــل 
الهيئــة أكدت فيه ضرورة 
مراجعــة التحديث األخير 
املالــي  العمــل  ملجموعــة 
لقائمة الــدول التي تلتزم 
مبعايير املجموعة اخلاصة 
مبكافحة متويــل اإلرهاب 
وغســيل األموال واعتبار 
نشــاطاتها في تلك الدول 

عالية املخاطرة.
الهيئــة  ونــص بيــان 
كاالتي: نود أن نســترعى 
انتباهكم إلى حكم املادة رقم 
)3-٤٢( من الكتاب السادس 
عشــر »مكافحــة غســيل 
األموال ومتويل اإلرهاب« 
التنفيذيــة  الالئحــة  مــن 
للقانون رقم )٧( لسنة ٢٠١٠ 
بشأن إنشاء هيئة أسواق 
املال وتنظيم نشاط األوراق 
املالية وتعديالتهما مبوجب 
القرار رقم )٧٢( لسنة ٢٠١5 
 /١١ الصــادر بتاريــخ 9/ 
٢٠١5 اآلتــي نصها »يجب 
علــى الشــخص املرخص 
له احلــرص والتدقيق في 
عالقات العمل أو العمليات 
مع عمالء أو مؤسسات مالية 

رسم توضيحي ملشروع ميناء مبارك الكبير بجزيرة بوبيان

10 شركات مؤهلة مت اختيارها منذ 6 سنوات مضت

»ميد«: ترسية مناقصة جتريف ميناء مبارك الكبير خالل الربع اجلاري

مارين دريدجينج )الدمنارك 
- االمارات(

٭ فــان اورد دريدجينــج 
)هولندا(

ومــن املتوقــع ان تنتهي 
املرحلة االولى ملشروع امليناء 
والتي تشمل اعمال معاجلة 
التربة وبناء الطرق واجلسور 

بنهاية العام احلالي.

وكانت احلزمة الثانية من 
املرحلة االولى للمشروع قد 
متت في عام ٢٠١٤ وتضمنت 
بناء محطــة للحاويات و١6 

رصيفا بحريا.
قالت املجلة إن العقد الذي 
تبلغ قيمته ٤٤9 مليون دوالر، 
يقضي اساسا مبعاجلة التربة 
وأعمــال وضع األساســات، 
وقد متت ترســية العقد في 
األصــل في عــام ٢٠٠6 على 
التحالــف القائم بني شــركة 
هاربور الهندسية الصينية، 
وشركة جلفار الهندسية في 
عمان وشركة اخلليج للحفر 

الكويتية.
وكان مــن املقــرر أصــال 
افتتاح امليناء في عام ٢٠١٠. 
ولكن ترسيات العقود بدأت 
تتأخر عن اجلداول الزمنية 
املقررة بعد الترسية األولى 
في عام ٢٠٠6. أما املجموعة 
الثانية من مشــروع إنشــاء 
رصيف املرســى واملراســي 
األخــرى وأعمــال التجريف 
فلم تتم ترسيتها اال في عام 
٢٠١٠. وقد اضطرت السلطات 
في ضوء ذلك الى إعادة النظر 
في التاريخ املستهدف الفتتاح 
املشــروع وتأجيله إلى عام 
٢٠١6، وهــو املوعد الذي مت 

تفويته ايضا.

٭ بوسكاليس )هولندا(
٭ تشاينا هاربور للهندسة 

)الصني(
العامليــة  دريدجينــال  ٭ 

)بلجيكا(
٭ جريت ليكس دريدج اند 

دوك )الواليات املتحدة(
٭ جان دو نول )بلجيكا(

٭ رود نيلسني اند ناشيونال 

محمود عيسى

يتوقع ان يتم االعالن عن 
املناقصة اخلاصة بتجريف 
واســتصالح مينــاء مبارك 
الكبيــر في جزيــرة بوبيان 
خــالل الربع اجلــاري الذي 
ينتهي 3٠ سبتمبر املقبل على 
ان تتم الترسية وبدء االعمال 
الشــركات  لصالــح قائمــة 
املؤهلة والتي مت االعالن عنها 
مسبقا منذ 6 سنوات مضت 
وذلك حسبما ذكرت »ميد«.

وتسمى املرحلة احلالية 
A3 في اطــار املرحلة االولى 
من مشــروع امليناء البحري 
الرئيسي والتي تشمل نطاق 
اعمــال التجريــف حلــوض 
املينــاء فضــال عــن القنــاة 

البحرية.
يذكر انه في الفترة ٢٠١٢ 
– ٢٠١٤ قد مت تأهيل عدد من 
الشركات للعمل بتلك املرحلة 
من احلفر والتأهيل للميناء 
البحري ولكنها لم تتحول الى 
مرحلة التنفيذ بعد منذ ذلك 

احلني وتلك الشركات هي: 
للهندســة  هيونــداي  ٭ 
واإلنشاءات )كوريا اجلنوبية(
٭ بينتا اوشــني لإلنشاءات 

)اليابان(
٭ سينويدرو )الصني(

أنظمة سعر الصرف 
الثابتة تبطئ 

استجابة امليزان 
التجاري للسياسات 

السعرية

السياسة النقدية 
تنعش الصادرات 
وحتد من تدفق 

الواردات وتشجع 
املنتج الوطني


