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مثّلت 99.6% من الناتج المحلي وحلّت بالمركز الثاني خليجياً

ً الكويت رابعاً بتراجع حجم الصادرات والواردات بنسبة 13%.. عربيا
محمد عواضة

تراجــع حجــم التجــارة 
اخلارجية للكويت في الفترة 
مــن ٢٠١4 الــى ٢٠١6 وخالل 
العامني بنسبة ١٢.9% لتحل 
رابعا من حيــث اكبر الدول 
التي تراجــع حجم جتارتها 
اخلارجية على مستوى الدول 
العربيــة خالل تلــك الفترة، 
وذلــك بعد أن وصــل حجم 
التجــارة خالل العام املاضي 
الى ١٠٧ مليارات دوالر مقارنة 
بـ ١6٢ مليار دوالر خالل ٢٠١4.

وشهدت التجارة اخلارجية 
الكويتية تراجعا في نسبتها 
الناجت احمللي االجمالي،  الى 
فبعد ان اســتقر وملدة عامني 
عنــد مســتويات 99.6% في 
العامــني ٢٠١4 و٢٠١٥ تراجع 
الــى  بنســبة ٠.٧% ليصــل 
مســتوى 9٧.4% خالل العام 
املاضي لتأتي في املركز الثاني 
خليجيا بعد االمــارات التي 
شــهدت التجــارة اخلارجية 
لهــا منوا الى النــاجت احمللي 
االجمالي بنسبة ٠.٧% لتصل 
الى ١69.٢% من حجم الناجت 
احمللــي مقابــل تراجعــات 
اكثر من الكويت لباقي دول 

اخلليج.
وعلــى مســتوى تطــور 
صادرات الســلع واخلدمات، 
فقد جاءت الصادرات الكويتية 
كثاني أســوأ أداء بني الدول 
العربيــة بعد اليمــن، حيث 
انخفضــت قيمــة صادراتها 
بشــكل كبير في نهاية العام 
املاضي لتصل الى ٥٥.3 مليار 

دوالر بنســبة تراجع ٢٠.٧% 
مقارنة بصادرات وصلت الى 
١١٠.٧ مليارات دوالر في ٢٠١4. 
ويعد ذلك التراجع طبيعيا 
كحــال باقي الــدول النفطية 

قياسية الى أقل 3٠ـ  4٠ دوالرا 
خالل العام املاضي.

حافظــت  املقابــل،  فــي 
الواردات الكويتية على نفس 
احلجم تقريبا عند مستويات 

بنسبة ٠.٢%. 
تأثــرت جتــارة الســلع 
واخلدمات للدول العربية - 
١8 دولة توافرت عنها بيانات 
ـ بتراجــع أســعار النفــط ما 
بــني عامي ٢٠١4 و٢٠١6 حيث 
تراجعــت مبعــدل 8.٥% من 
٢٥١9 مليــار دوالر عام ٢٠١4 
إلــى ١933 مليار دوالر وجاء 
التراجع مواكبا لنســبة  هذا 
التي شهدتها جتارة  الهبوط 
السلع واخلدمات على املستوى 
العاملي مبتوســط معدل منو 
ســلبي ســنوي بلغ 3.١% من 
نحو ٢3.١ تريليون دوالر عام 
٢٠١4 إلــى نحــو ٢١ تريليون 

دوالر عام ٢٠١6.
في املقابل، حتول الفائض 
التجاري اإلجمالي العربي من 
٢38 مليــار دوالر إلــى عجز 
بقيمــة 66 مليار دوالر خالل 
نفس الفترة بنســبة هبوط 

 .%١6٥
كما شهدت حصة التجارة 
العربية من السلع واخلدمات 
من إجمالــي التجارة العاملية 
انخفاضا من نحو ٥.4% عام 
٢٠١4 إلى نحو 4.6% عام ٢٠١6. 
وقــد جاء هذا التراجع في 
حجم جتارة السلع واخلدمات 
العربية نتيجة لتراجع حجم 
الســلع واخلدمــات  واردات 
العربية مبتوسط سنوي بلغ 
4.3% من ١١4٠ مليار دوالر عام 
٢٠١4 إلى ١٠٠٠ مليار دوالر عام 
٢٠١6، وكذلــك لتراجع حجم 
صــادرات الســلع واخلدمات 
العربية مبتوسط سنوي بلغ 
١٢.٢% من ١3٧9 مليار دوالر إلى 

التي تراجعت قيمة صادراتها 
بشكل ملحوظ في الوقت الذي 
حافظت فيه على نفس احلجم 
نتيجة لتراجع أسعار النفط 
عامليا وهبوطها من مستويات 

٥١ ـ ٥٢ مليــار دوالر، فيمــا 
انخفضــت باملقارنة واردات 
دول خليجية بشكل ملحوظ 
في مقدمتها السعودية بنسبة 
9% واالمارات بشــكل طفيف 

نحــو 933 مليار دوالر خالل 
نفس الفترة.

إال أنه وفي املقابل شهدت 
نســبة التجارة العربية إلى 
الناجت احمللي اإلجمالي العربي 
تراجعــا واضحا خالل نفس 
الفتــرة مــن نحــو 9٠% عام 
٢٠١4 إلــى نحــو ٧9.١% عــام 
٢٠١6، وذلك انعكاسا لتراجع 
حصة الصادرات العربية من 
الناجت نحو 49.١% إلى ٢.%38 
وبالتبعيــة حتــول نســبة 
الفائــض التجــاري العربــي 
من الناجت من 8.٥% إلى عجز 
بنســبة ٢.٧% خــالل نفــس 

الفترة.
أمــا فيما يتعلــق بتجارة 
السلع واخلدمات على مستوى 
العربيــة، فتشــير  األقطــار 
اإلحصــاءات إلــى أن ١٠ دول 
عربية تســتحوذ علــى أكثر 
من 9٢% من إجمالي التجارة 
اخلارجيــة للــدول العربيــة 
وهي: اإلمارات بحصة %3٢.٥ 
والسعودية بحصة ٢٠.4% ثم 
قطر والعراق والكويت ومصر 
واجلزائر واملغرب وسلطنة 
عمان ولبنان بحصص تتراوح 
ما بني ٧ و٢.٥% من االجمالي.

وفيما يتعلق بحصة جتارة 
الســلع واخلدمات من الناجت 
احمللــي اإلجمالــي فيوضــح 
اجلدول رقم 3 أن 3 دول عربية 
زادت فيهــا تلك النســبة عن 
الـــ ١٠٠% أبرزها اإلمارات في 
املرتبة األولى بنسبة ١69% ثم 
البحرين فــي املرتبة الثانية 
بنسبة ١4٠.6% ثم جيبوتي في 
املرتبة الثالثة بنسبة ١٠٧.٥%.

21 % تراجع قيمة 
صادرات الكويت 

إلى 55 مليار دوالر

الكويت ثاني أسوأ 
أداء لصادراتها بعد 

اليمن

165% هبوط 
الفائض التجاري 
اإلجمالي العربي

تسعى إلى تطوير فروع التجزئة

»عربي القابضة« تبحث عن شريك إستراتيجي في مشروعات نفطية
يوسف الزم

قال رئيــس مجلس ادارة 
القابضة طارق  شركة عربي 
مجلــس  ان  املعوشــرجي 
االدارة سوف يسعى إلى دعم 
وتطوير فــروع التجزئة في 
املستقبل، حيث هناك فرص 
في عدد مــن القطاعات منها 
قطاع صيانة النفط في امارة 
ابوظبي، من خالل ايجاد شريك 

استراتيجي.
وأضاف املعوشرجي خالل 
اعمــال اجلمعيــة العموميــة 
العادية للسنة املالية املنتهية 
في ٢٠١6 بنسبة حضور %6٥ 
ان الشركة تسعى لزيادة قاعدة 
عمالء قطاع التجزئة من خالل 
التوسع في االدوات واخلدمات 
املقدمــة وخاصــة فــي مجال 
األملنيــوم وصيانــة حمامات 

السباحة. وأوضح أن مشروع 
شركة مستشــفيات الضمان 
الصحــي يبقى احــد الركائز 
االســتراتيجية كونــه اكبــر 
استثمار لدى املجموعة وعليه 
فإن املجموعة تتطلع للمشاركة 
في املنافســة حول املشاريع 
املطروحة إلنشاء املستشفيات. 
ونوه املعوشرجي إلى مراكز 
بيع التجزئــة واجهت بعض 
الصعوبات فقد حققت اجمالي 
ايــرادات 33.٥ مليــون دينار 
بانخفــاض 3% مقارنــة بعام 
٢٠١٥، كمــا انخفضت صافي 
وانخفضــت   ،%١٠ االربــاح 
ايرادات فروع قطر 4% بسبب 
تأخير في تشغيل مشروع قطر 
للبتــرول والتي حصل عليه 
الفرع منذ عامني، وعلى الرغم 
من انخفاض مســتوى االداء 
لعام ٢٠١6 لفــرع االمارات إال 

ان فرع الشــركة استطاع ان 
يتواجد في عدد من املشاريع 
مــع بلدية دبي ســوف تأتي 
ثمارها خالل الربع االول من 
عام ٢٠١٧. وأكد املعوشــرجي 
ان قطاع املشاريع الهندسية 
حقق ايرادات بلغت 6١.٥ مليون 
دينار بارتفاع ١% لعام ٢٠١6، 
واســتطاع ان يقفــز بصافي 
االربــاح ٢٧٠% مقارنــة بأداء 
٢٠١٥، وقد فــاز القطاع بعدد 
مــن املناقصات خــالل ٢٠١6 
بلغت 9٢.6 مليون دينار ليدعم 
هذا املبلغ ربحيــة املجموعة 
خالل الســنوات القادمة. أما 
بخصــوص النتائــج املاليــة 
فقال املعوشــرجي في كلمته 
امام املساهمني بتقرير مجلس 
االدارة ان حجم اإليرادات بلغت 
98.١ مليون دينار متقاربة إلى 
حد ما إليرادات العام السابق 

البالغة 98.٢ مليــون دينار، 
وارتفعــت اعبــاء التمويلية 
6% بسبب القروض املمنوحة 
لتمويل الدخول في مناقصة 
مشروع شــركة مستشفيات 
الضمــان الصحــي. ووافقت 
العموميــة علــى كافــة بنود 
جدول األعمــال البالغ عددها 
١٥ بنــدا وكان اهــم مــا متت 
مناقشــته واملوافقة عليه هو 
عــدم توزيع اربــاح عن عام 
٢٠١6، وتفويض مجلس اإلدارة 
بشــراء او بيع اسهم الشركة 
مبــا ال يتجــاوز ١٠% من عدد 
أســهمها. وانتخبت اجلمعية 
مجلــس ادارة جديــدا لثالث 
ســنوات القادمة، وهم طارق 
البسام  املعوشــرجي وحامد 
وصالح املعوشرجي وقتيبة 
الشاهني وخالد عبدالغني وبدر 

املنصور.

طارق املعوشرجي

اختفاء نصف الشركات األميركية الصغيرة املدرجة.. خالل 20 عاماً !
في أقل من عقدين، اختفى أكثر من نصف عدد 
الشــركات املدرجة في البورصة األميركية، حيث 
كان عددها 7335 ســهم شركة في نوفمبر 1997 
وبلغ حاليا 3600، وبالتالي فإن صعود األسهم رمبا 
يتالشى نتيجة هبوط عدد الشركات املدرجة، وفقا 

لتقرير نشرته »وول ستريت جورنال«. 
ففي نوفمبر 1997، بلغ عدد أســهم الشركات 
الصغيرة 2500 في حني قدر عدد أسهم الشركات 
متناهية الصغر بحوالي 4 آالف سهم، وفي نهاية 
2016، انخفض العدد إلى 1200 و1900 على الترتيب، 

وتالشى معظمها بني عامي 2000 و2012.
وأكد محللون أن هذا االنخفاض يرجع الى عدة 
عوامل أبرزها القيود التنظيمية التي ال تشــجع 

الشــركات الصغيرة على طرح أسهمها لالكتتاب 
واالســتمرار في البورصة باإلضافة إلى ازدهار 
صناعة صناديق األسهم التي تهيمن على جانب 

من السوق.
وال يجب إغفال اجلانب التنافسي، فالشركات 
األكبر واألقدم واألكثر ربحا من الســهل حتليل 
سهمها واستمراريته في جذب املستثمرين وحتقيق 
املزيــد من االرتفاعات، حيث يظــل أمام مديري 
الصناديق خيارات أقل من األســهم والشراء في 
شركات صغيرة دون النظر إلى قيمتها، كما أنهم 
يواجهون مشــكلة في الكثير من األوقات تتعلق 

بعدم وجود أسهم للشراء واالستثمار بها.
تعتمد الصناديق في استثمارها بالبورصة من 

خالل شــراء مئات أو آالف األسهم على مصادر 
مخاطرة مشــتركة من بينها حجم الشركة وأداء 

سهمها وسعره ومقارنة ذلك بقيمة األصول.
ويقول خبــراء إن االرتفاعات التاريخية التي 
شــهدها الســوق األميركي نتيجة هذه العوامل 
املذكورة، رمبا عادت بشــكل كبير إلى الشركات 
الصغيرة التي اختفى الكثير منها من البورصة. 
وقد ارتفع حجم البورصة األميركية إلى 3 أضعاف 
في 8 ســنوات، وبالتالي، فإن اختفاء العديد من 
الشركات لم يكن كارثيا، ولكن يشير اختفاء تلك 
الشــركات ضمنيا إلى أن االستثمار وفق بعض 
االســتراتيجيات بالسوق رمبا يكون أقل ربحية 

في املستقبل عما كان عليه في املاضي.

تأكيداً خلبر نشرته »األنباء«
»اخلطوط الوطنية« تطلق أولى رحالتها 11 اجلاري

تأكيدا ملا انفردت بنشره 
»األنباء«، قالت شــركة 
اخلطوط الوطنية الكويتية 
امس انها ســتطلق أولى 
رحالتها املجدولة الى مدينة 
»تبليسي« عاصمة جورجيا 
11 يوليــو احلالي مبعدل 

ثالث رحالت اسبوعيا.
وقالت مديــرة العالقات 
العامة واالعالم في الشركة 
لنا الرشيد في تصريح لـ 
ان  املقرر  انه من  »كونا« 

يتم تسيير رحالت أخرى في 12 و13 من 
الشهر نفسه إلى كل من »باكو« عاصمة 
بالبوسنة على  أذربيجان و»ســراييڤو« 

التوالي مبعدل رحلتني في األسبوع.
وأضافت ان الشركة لديها خطة توسعية 
لتسيير وجهات جديدة للوصول إلى إجمالي 
10 وجهات خالل املرحلة األولى من التشغيل 
السيما بعد تســلم الطائرة الثانية خالل 

األسابيع الثالثة املقبلة.
وأشــارت الــى انتهــاء »الوطنية« من 
التحضيــرات الالزمــة لبــدء عملياتها 
التشغيلية، موضحة ان نظام احلجوزات 
عبر املوقع االلكتروني ووكالء السفر سيتم 
إطالقه خالل ساعات اذ ميكن للمسافرين 

التواصل مع جميع مكاتب 
السفر بالكويت ابتداء من 
اليوم حلجز مقاعدهم إلى 
الرحالت التي يقصدونها 
الثالث  الوجهــات  فــي 

املذكورة.
ولفتت الى أن هناك عددا 
من الوجهات االخرى في 
دول املنطقة سيتم االعالن 
عنها خالل الفترة املقبلة 
بعد االنتهاء من اإلجراءات 
املطلوبة مع االدارة العامة 

للطيران املدني.
واكدت الرشيد ان »الوطنية« لديها خطة 
عمل خمسية تنتهي في عام 2022 وتتركز 
في مضمونها على تقدمي خدمات »رائعة« 
جلميع املســافرين خاصة راغبي قطاع 
الطيران االقتصادي الذي تعمل في اطاره 

الشركة بادارتها اجلديدة.
واوضحــت ان جميع رحــالت الوطنية 
ستشــهد ميزة مختلفة عن اي رحالت 
من قبل إذ ان فريق العمل على كل رحلة 
سيقدم خدماته للركاب بأسلوب يختلف 
عن العمل التقليدي املعتاد، حيث ستتميز 
بطابع شبابي يغلب عليه املرح وتوفير كل 

ما يحتاج اليه الراكب خالل الرحلة.

 لنا الرشيد

»جولدمان ساكس«: »البيتكوين«
قد يقفز  لـ 4 آالف دوالر.. قريباً

»جولدمــان  توقــع 
ساكس« ارتفاع قيمة العملة 
اإللكترونيــة »البيتكوين« 
بنســبة ٥٠% تقريبــا خالل 

الفترة املقبلة. 
وقــال »شــيبا جافري« 
احمللــل في بنك االســتثمار 
األميركي عبر مذكرة بحثية 
صــدرت مطلــع األســبوع 
اجلــاري اشــارت فيهــا الى 
ان »البيتكويــن« قد يرتفع 

ملستوى 39١٥ دوالرا. 
وميثــل الســعر املتوقع 
للبيتكويــن زيادة بنســبة 
٥٢% مقارنة بســعر العملة 
املسجل أمس االثنني والبالغ 

٢٥6٧ دوالرا. 
وأشــار التقريــر إلى أن 
احلــد األدنــى املســتهدف 
للعملة اإللكترونية يصل إلى 
مستوى 3٢١٢ دوالرا، في حني 
هناك احتمالية للتوسع في 
املكاسب إلى مستوى 39١٥ 

دوالرا. 
وكانت »البيتكوين« قد 
جتاوزت مستوى 3٠٠٠ دوالر 
في وقت ســابق من الشهر 
املاضــي، قبــل أن تتراجــع 
بشــكل حاد لتفقــد حوالي 
8٠٠ دوالر من قيمته، لكنها 
تعافت نسبيا مؤخرا لتعود 

أعلى ٢٥٠٠ دوالر.
 وارتفعت »البيتكوين« 
بنحو ١6٠% منذ بداية العام 
احلالــي، لتحل فــي املرتبة 

الثانية في قائمة أكثر األصول 
من حيث العوائد بعد عملة 

»اإليثريوم« اإللكترونية.
ل  آخــر  تقريــر  وفــي 
»العربيــة« اكــدت ان عملة 
»البيتكوين« لم تتوقف عن 
إثارة اجلدل منذ تأسيسها، 
لكن مع تذبذب قيمتها بشكل 
كبير وحاد يثير التساؤالت 
حول ادائها املتوقع خالل عام 

.٢٠١٧
و»البيتكويــن« عبــارة 
عن عملة رقمية ال يصدرها 
أي بنك مركزي وال تخضع 
لرقابة أي جهة إشرافية، مت 
تأسيســها من قبــل مصمم 
ومخترع الـ»بيتكوين« الذي 
يســمي نفســه »ساتوشي 
ناكاموتو« وهويته مجهولة.

شهدت عملة »البيتكوين« 

تقلبــات حــادة فــي الفترة 
األخيرة، إذ إن شراء الصينيني 
تســبب باالرتفاعــات فيما 
املركزي الصيني  حتذيرات 

تسببت بخسائر حادة.
يتناقــص  حــني  وفــي 
مــن  النقــدي  املعــروض 
يتوقــع  الـ»بيتكويــن«، 
»ساكسو بنك« أن تستأنف 
العملة ارتفاعاتها ليتجاوز 
متوسط قيمتها ٢٠٠٠ دوالر 

خالل العام احلالي.

في موسمه السابع للسنة الثالثة على التوالي

»التسهيالت التجارية« تستمر  في دعمها لبرنامج »البروتيجيز«
فــي إطــار اســتعداداته 
للجيل السابع حصل برنامج 
البروتيجيــز علــى دعم من 
شركة التسهيالت التجارية 
للسنة الثالثة على التوالي، 
وأكد مساعد الرئيس التنفيذي 
للتسويق ناصر علي املناعي 
اعتزاز »التســهيالت« بدعم 
البرامــج التــي مــن شــأنها 
رفعة شباب الكويت كبرنامج 
البروتيجيــز، وأضــاف أن 
الشركة يسرها مد يد الدعم 
دائما إلى الشباب الكويتي في 

كل القطاعات. 
وقــال املناعــي: »تفتخر 
الشــركة برعايتهــا للعــام 
الثالث على التوالي لبرنامج 
البروتيجيز والذي أثبت خالل 
الســنوات املاضيــة أنه أحد 
البرامج الشــبابية اإلبداعية 
في املنطقة العربية«، وأضاف 
املناعــي: تنســجم رعايــة 
التسهيالت لهذا البرنامج في 

التجارية للسنة الثالثة على 
التوالي، حيث يحقق مثل هذا 
الدعم األهداف التي يســعى 
البرنامج لتحقيقها في موسمه 
السابع«، كما عبر عن سعادته 
مبا قدمته شركة التسهيالت 
الســنوات  التجاريــة فــي 
الســابقة، موضحــا أن مثل 
هذا االهتمام ساعد وسيساعد 
كثيرا في وصــول البرنامج 

مضمونها وأهدافها مع التزامها 
اجلاد واملســتمر بتقدمي كل 
سبل الدعم املمكن للمبادرات 
الثقافيــة واالجتماعية التي 
تتــرك أثــرا ايجابيــا علــى 

الشباب.
فــي  املرشــد  وقــال 
»البروتيجيز« مشاري املفرح: 
»نحن فرحني باستمرار هذا 
التعاون مع شركة التسهيالت 

إلى أكبر عدد من الشباب في 
دولتنا احلبيبة الكويت ودول 
الوطــن العربي، الفتا إلى أن 
البرنامج منذ تأسيســه قبل 
سبع سنوات استطاع تخريج 
ستة أجيال مبجموع ١٥٠ شابا 
تقريبا استطاعوا حتقيق متيز 
ملحوظ في مجاالتهم العلمية.
وأشــاد القائمــون على 
البرنامج بتعــاون اجلهات 
اجلديدة املســاهمة في دعم 
برنامج البروتيجيز، مشيرين 
إلى أن هذا الدعم من شــأنه 
أن مينحهــم حافــزا أكبــر 
لالرتقاء باألهداف التي يسعى 
البرنامج لتحقيقها، مشيرين 
إلى أن البرنامج يسعى إلى 
خلــق جيل يتحلى بالقيادة 
واملعرفة في كافة املجاالت.

وأشــار القائمــون على 
هذا البرنامج الى أن احلملة 
الترويجية للموسم السابع قد 
بدأت بالفعل منذ بداية العام 

احلالي ٢٠١٧ من خالل عمل 
زيارات للجامعات واملدارس 
إلــى جانــب املشــاركة في 
الفعاليات األخرى للتعريف 
بالبرنامج وذلك ملنح الشباب 
فرصة التسجيل هذا العام، 
كما أننا حاليــا قد بدأنا في 
مرحلــة املقابــالت للطلبــة 
املقدمــني علــى البرنامــج 
الختيار ٢٥ طالبــا وطالبة 

لهذا العام.
برنامــج  إن  وأضــاف: 
البروتيجيــز ســينطلق في 
التاســع مــن يوليــو على ٔان 
يســتمر ملــدة 6 ٔاســابيع بني 
الكويت وبرلني وبراغ، ونحن 
نشــجع كافة الشــباب الذين 
تتــراوح أعمارهم بني ١6 و٢4 
ســنة على معرفة املزيد عن 
البرنامج والتسجيل لاللتحاق 
باجليل الثامن في ٔاقرب وقت 
 ممكن عبر املوقع اإللكتروني
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