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المقترح عادل ومتوازن ويحقق المنفعة لجميع المواطنين 

احلجرف: 7 مزايا لـ»التقاعد املبكر« .. وال انتقاص للحقوق
طارق عرابي

 أكد وزير املالية د.نايف 
احلجرف أن االقتراح بقانون 
التأمينــات  بشــأن قانــون 
االجتماعية اخلاص بالتقاعد 
املبكرعــادل ومتــوازن جدا 
املنفعــة جلميــع  ويحقــق 
املســجلني فــي التأمينــات 
االجتماعية ويعطي خيارات 
متعددة للمتقاعد بناء على 
رغبته، كمــا أنه يتضمن 7 
مزايا جديدة ولم ينتقص أو 
ميس حقوقا ومنافع قائمة.

وأضــاف في كلمة ألقاها 
خالل ندوة »التقاعد املبكر« 
التــي نظمتهــا اجلمعيــة 
االقتصادية الكويتية مساء 
أمــس االول، أن مــن ضمن 
التي حملها االقتراح  املزايا 
بقانون هي عدم تضمنه أي 
زيادة في السن أو مدد اخلدمة 
والسماح بالتقاعد املبكر قبل 
بلوغ السن وتخفيض السن 
واملدة للمرأة غير املتزوجة.
االقتــراح  أن  وأوضــح 
بقانون اجلديد يساوي بني 
اإلناث فــي التقاعد بصرف 
النظر عن احلالة االجتماعية 
حيث أصبح بإمــكان املرأة 
غيــر املتزوجــة أن تتقاعد 
بذات األحكام املقررة للمرأة 
املتزوجة وهي ١5 سنة خدمة 
وسن 4٨ ســنة حتى نهاية 

السنة امليالدية احلالية.
وأشــار إلــى أن االقتراح 
بقانون اجلديد يشمل إعادة 
تسوية احلاالت السابقة مبا 
يترتب عليه من اســتحقاق 
معــاش كامــل فــي بعــض 
احلــاالت أو تعديل نســبة 
التخفيض في حاالت أخرى 

من 7.٢% في السنة إلى %5 
أو استحقاق معاشات فورية 

بدال من املؤجلة.
ولفت إلى أحقية صاحب 
املعاش التقاعدي بأن يصرف 
مقدما نصف صافي معاشه 
التقاعدي عن ١٠ أشهر وذلك 
مــن دون أي مبالغ إضافية 
اســتنادا لالقتــراح بقانون 

اجلديد.
وقــال احلجــرف إن كلتا 
التشــريعية  الســلطتني 
إلــى  والتنفيذيــة يســعيان 
مؤسســة  علــى  احلفــاظ 
التي  التأمينــات االجتماعية 
سيلجأ إليها كل كويتي في يوم 
ما، مضيفا أن قانون التأمينات 
له أبعاد اقتصادية واجتماعية 

على حد سواء.
ونفــى صحــة ما يــردده 

العام ١٩76 ما جاءت إال خلدمة 
املواطن الكويتي عند التقاعد، 
وأنها ليست ملكا ألحد وإمنا 
هي ملك للشعب الكويتي ولكل 
فرد يساهم بدفع االشتراكات 
وفــق القوانــني، ومن ثم فإن 
احملافظة على هذه املؤسسة 

أمر مهم جدا.
األمــر الثالث هــو أن هذا 
القانون كما توافقت احلكومة 
والبرملان هو اختياري بنسبة 
٩٠%، مبعنى أنه ال يسلب ميزة 
قائمة وال يبخس حقا مكتسبا، 
لذلك أسميناه التقاعد االختيار 
العادل، حيث يتاح للمواطن 
االختيار ما بني استثنائه إما 
في ســنوات اخلدمة الفعلية 
أو في العمر، وبهذا نكون قد 

حققنا العدالة.
وأضــاف أن أي شــخص 

خاصة أنه ميس ما بني 3٢٠ 
و35٠ ألف مشترك بالتأمينات 
و١4٠ ألــف متقاعــد حاليا، 
فضــال عن شــريحة أخرى 

تطلب التقاعد.
أنــه كمشــرع  وأضــاف 
علــى  باحلفــاظ  مطالــب 
أموال التأمينات وبقاء هذه 
املؤسســة وأن تكون هناك 
عدالــة بــني اجلميــع، الفتا 
إلى أن هــذا القانون »مفيد 
أنه حتى  للغايــة«، مبينــا 
نهاية العام احلالي سيصل 
عــدد املتقاعديــن إلى نحو 
75٠٠ شخص وهؤالء سوف 
يحصلون على راتب تقاعد 
يصل إلى ٩5% وحرصنا على 
توحيد اخلصــم بني الرجل 
واملرأة بالتساوي بأن يكون 

اخلصم %5.
وأشار إلى حرص املجلس 
واحلكومة على حماية األسرة 
الكويتيــة مــن خالل وضع 
ضوابط في القانون حددت 
من خاللها سقف التقاعد بـ 
55 ســنة للرجل و5٠ سنة 

للمرأة.
وتابع خورشيد قائال وافقنا 
على منح املتقاعد قرضا يصل 
إلى نصف راتب ملدة ١٠ أشهر 
بدون فوائد، بحيث يصل املبلغ 
إلى 6 او 7 االف دينار، مؤكدا 
أن احلكومــة وافقت على أن 
تتحمل التأمينات االجتماعية 
3% على ان يتحمل املؤمن عليه 
٢% حتى تكون نسبة اخلصم 
من راتب التقاعد 5% ملن يرغب 

بالتقاعد املبكر.
واشار إلى أن القانون منح 
ميزة ملن يرغب في االستمرار 
لسن 55 في زيادة نهاية اخلدمة 

حتى تصل الى ٢١ شهرا.

البعــض بــأن القانــون لــن 
يكلف الدولة أي شــيء قائال 
إن الشركة التي أعدت دراسة 
متخصصة في هذا الشأن في 
)أبريل ٢٠١٨( كشفت عن وجود 
كلفــة مالية يتحملها النظام، 
لكنه تابع قائال إن القانون فيه 
مزايا كثيرة واملســتفيد منه 
هو املواطن وعدد املتضررين 
٠% ألنه اختياري ال يلزم أحد 

على تطبيقه.
واستعرض احلجرف في 
كلمته 3 نقاط أساســية قال 
إن احلكومــة طرحتهــا ومــا 
زالــت مؤمنــة بهــا، أال وهي 
أن أي مقتــرح بقانون يجب 
أن يكون ســليما من الناحية 
الدستورية، والثانية هي أن 
العامة للتأمينات  املؤسســة 
االجتماعية والتي تأسست في 

يرغب في احلصول على ميزة 
التقاعــد دون الوصــول إلى 
عدد سنوات اخلدمة أو السن 
احملددة بالقانون فإن عليه أن 

يتحمل جزءا من التكلفة.

رئيس اللجنة المالية
من جهتــه، دافع رئيس 
اللجنــة املاليــة في مجلس 
األمة صالح خورشــيد عن 
هذا املقترح بقانون، مؤكدا 
أنه قد متت مناقشــته على 
مدار ٢١ جلســة في مجلس 
األمة وتطلب 65 ساعة عمل 
للخــروج بنتيجــة ترضي 

اجلميع.
وقــال إن املجلس أصبح 
أمام ضغط الشــارع إلقرار 
القانــون الــذي مضى على 
إقــراره أكثر من ٢٠ ســنة، 

وختم خورشــيد: أبقينا 
على حق التقاعد قبل إكمال 
3٠ سنة في الوظيفة مع دفع 
5% عن كل سنة من الراتب 
التقاعدي وليس األساسي، 
وللموظف حق التقاعد قبل 

5 سنوات كحد أقصى.

رأي معارض
أمــا الباحــث في الشــؤون 
االقتصاديــة عبداهلل الســلوم 
فقد كان له رأي مختلف في هذا 
اجلانب، حيــث رأى أن قانون 
التقاعــد املبكر يجــب أال يقر، 
خاصة أن الدراسة االخيرة التي 
أجريت في العام ٢٠١٠ كشــفت 
عن أنه في العام ٢٠67 ستواجه 
العامــة للتأمينات  املؤسســة 

االجتماعية عجزا إكتواريا.
وقال إنه من الناحية الفنية 
فإن هذا القانون يجب أال يقر، 
لكن إذا كانت احلكومة ترى أن 
االمر سيحل مشاكل سياسية 
أخــرى عوائدهــا أعلــى مــن 
االضرار االقتصادية، فعندها 
ميكن التغاضي عن هذا األمر، 
لكن لو كل قانون سيقر بهذه 
الطريقة ومــن بينها »قانون 
القروض«، بســبب  إســقاط 
قصــور باحلكومة فيفترض 
أن نعالــج هذا اخللل بدال من 
إضاعة الوقت بدراسات ونعمل 
على إقناع الناخبني والنواب 

بعدم صحة هذا األمر.
واختتــم الســلوم يقــول 
انــه يرى مــن خــالل األرقام 
والتحليالت أن هذا األمر يضر 
العامة للتأمينات  باملؤسسة 
االجتماعية وال يجعلها كيانا 
قائما بذاته بقــدر ما يجعلها 
كيانــا يعتمد علــى احلكومة 

لتمويل أي عجز مستقبلي.

د.نايف احلجرف وصالح خورشيد وعبداهلل السلوم ومهند الصانع خالل ندوة التقاعد املبكر  )متني غوزال(

يتيح لعمالئه تحويالت مالية فورية عالمياً

»بيتك«: بدء تشغيل شبكة »ريبل« لتحويل األموال
أعلن بيت التمويل الكويتي )بيتك( 
عن بــدء التشــغيل الفعلــي لخدمة 
التحويالت المالية الفورية عبر الحدود 
 »RippleNet« باستخدام شبكة ريبل
وذلــك بعد أن تم اجــراء االختبارات 
الفنيــة الالزمة للتأكد مــن جاهزية 
الخدمة، والحصــول على الموافقات 

الالزمة من بنك الكويت المركزي.
وتبدأت الخدمة التي تقدم مجانا 
في الوقت الحالي، بالتحويل بالريال 
الســعودي الى حساب مستفيدين 
في مصرف الراجحي، ثم تتوســع 
لتشمل فيما بعد دوال أخرى وعمالت 
مختلفــة، موفرة لعمــالء »بيتك« 
فرصة تحويل االموال بشــكل آمن 
وسريع، مباشرة من حساب العميل 
عبــر موقع »بيتك« على االنترنت، 
في تأكيد جديد على التزامه بتبني 

تكنولوجيا الخدمات الرقمية، وتحقيق أفضل خدمة لعمالئه.

ريادة »بيتك«
وأوضــح رئيس العمليــات لمجموعة »بيتــك« عبداهلل 
ابوالهــوس، ان عمالء »بيتك« يمكنهم اآلن التحويل بالريال 
الســعودي الى حساب مســتفيد في مصرف الراجحي عبر 
شــبكة الريبل على مدار الساعة طوال أيام األسبوع، منوها 
بالجهــود الطيبة والتعــاون اإليجابي من المســؤولين في 
مصرف الراجحي، واألثر االيجابي لذلك في تسريع تشغيل 
الخدمــة للتحويل الى مصرفهم، الذي يعتبر احد الشــركاء 
االســتراتيجيين، ويحظى بأهمية كبــرى وموقع متميز في 
سجل البنوك المراسلة، سواء من حيث التعاون والتواصل 

الدائم، أو حجم التحويالت المتبادلة بين الجانبين. 
وقال ابوالهوس إن تفعيل »التحويل الخارجي الفوري« 
عبر شبكة Ripplenet يعد نقلة نوعية وتطورا استراتيجيا 
في منظومــة الخدمات التي يقدمها »بيتــك« للعمالء، حيث 
تجمــع الخدمة بين العمل المصرفي والتطور التكنولوجي، 
وهذا يسهل على العميل اجراء التحويالت المالية عبر الحدود 
من خالل شــبكة عالمية موثوقة واســعة االنتشار، ويدعم 
التكنولوجيــا الجديدة المعتمدة على »البلوك تشــين« في 
توفير افضل مســتوى خدمة وفق مفاهيم الســرعة والدقة 

واألمان على مدار الساعة. 
وأكــد ان هذه الخطوة تعزز ريــادة »بيتك« في تبني 
الحلــول المالية المبتكرة، وتقديم اكثر الخدمات تطورا، 
بدرجة عالية من الكفاءة والشفافية، حيث تمنح تكنولوجيا 
»بلوك تشين« الفرصة لتطبيق طرق جديدة لتحقيق أهداف 
»بيتــك« واالرتقاء بالخدمات المقدمــة للعمالء، وتعزيز 
 ،Fintechاستراتيجية »بيتك« في تبني التكنولوجيا والـ
 KFH.com وتتاح الخدمة حاليا عبــر الموقع االلكتروني
ويعمــل »بيتك« يعمل على االنتهاء من المراحل األخيرة 
لتمكين العميل من اجراء التحويالت الخارجية الفورية 

من خالل تطبيق KFH Online عبر 
الهاتف النقال.

مدفوعات أسرع
من جانبه، قال المدير العام لجنوب 
شرق آسيا ومنطقة الشرق األوسط 
في شركة »ريبل نت«، نافين غوبتا: 
»تعتبــر الكويــت والســعودية من 
االقتصادات الكبرى في دول مجلس 
التعاون الخليجي، معربا عن تقدير 
شــركة Ripple لالنجــاز الذي اصبح 
بفضلــه يمكن عمــالء »بيتك« اجراء 
تحويــالت ماليــة فوريــة إلــى بنك 

الراجحي في السعودية«.
وأضاف: »سنعمل في عام ٢٠١٩ مع 
)بيتك( لتقديم مدفوعات أسرع وأقل 
تكلفة إلى العديد من البلدان األخرى«.
وتعد الخدمة حلقة في سلســلة 
ممتــدة من الخدمــات التقنية الجديــدة والفريدة التي تميز 
»بيتــك« بطرحها على مســتوى الكويت خــالل العام ٢٠١٨، 
وانفرد بالعديد من الخدمات عن منافسيه، وقد توج جهوده 
في هذا المجال، بافتتاح وتشــغيل فرعــه اإللكتروني األول 
تحت عنوان »kfh go« الذي يعد األول من نوعه في الكويت، 
ويوفر للعمالء منظومــة متكاملة من الخدمات االلكترونية 
الكاملــة على مدار الســاعة، ومن دون تواجــد أو تدخل أي 
عنصر بشــري، ويوفر الفرع االلكتروني اكثر من 3٠ خدمة 

من تلك التي يقدمها الفرع التقليدي.
وفي مجال التكنولوجيا المالية FINTECH، انفرد بيتك 
بتقديم عدة خدمات تقنية جديدة من أهمها تقنية الذكاء 
االصطناعي، بعد ابرام اتفاقية شراكة الستخدام تكنولوجيا 
الروبوت المتطورة والرائدة في مجال األتمتة على عدد من 
عملياته التشغيلية، ليصبح »بيتك« أول بنك في الكويت 
يعمــل لتطبيــق تقنية الذكاء االصطناعــي في العمليات 
التشغيلية، لزيادة اإلنتاجية وخفض المصاريف، واطلق 
خدمة الشات بوت )Chatbot( تحت اسم »بيتك للمساعدة«، 
بالتعاون مع »مايكروسوفت«، لتحسين التفاعل مع العمالء 
ومســاعدتهم وتلبية متطلباتهم على مدار الساعة، حيث 
تتوافر الخدمة على اكثر منصات »بيتك« اإللكترونية تفاعال 
ومنها الموقع االلكترونــي kfh.com وتطبيق البنك على 
الهواتف الذكية kfhonline، ونجح »بيتك« في تطبيق نظام 
مركزي لشبكة التراسل »swift« »السويفت« للمدفوعات 
العالمية على مســتوى المجموعة، واستحداث نظام آلي 
جديد يتعلق بضبط تعامالت العمالء مع أجهزة السحب 
اآللي، بما يسرع في إنهاء المطالبات، ويستبعد األخطاء 
من خالل العمل آليا بشكل كامل، كما يواصل العمالء اإلقبال 
على خدمة تقديم طلبات التمويل عبر موقع »بيتك« على 
االنترنت kfh.com، فمن خالل تعبئة نموذج محدد، يتعرف 
العميــل على إمكانية حصوله علــى التمويل، ويتواصل 

معه موظف مختص حتى اكتمال الخدمة.

عبداهلل أبوالهوس

نمت 1.6%.. وبورصة قطر الرابح األكبر

»الوطني لالستثمار«: بورصة الكويت 
الرابعة خليجياً في االرتفاع خالل ٢٠١٨

قــال تقرير صــادر عن 
الوطني لالستثمار  شركة 
ان بورصات منطقة الشرق 
األوســط وشــمال إفريقيا 
جنحــت فــي حتقيــق أداء 
إيجابــي خالل ٢٠١٨، وذلك 
علــى الرغم مــن انخفاض 
أسعار النفط واالضطرابات 
التــي شــهدتها  العامليــة 
األســواق املالية على مدار 
العام، حيث ســجل مؤشر 
لــدول  اند بورز  ستاندرد 
التعاون اخلليجي  مجلس 
 %١١.47 بنحــو  ارتفاعــا 
لعــام ٢٠١٨ وذلك بدعم من 
األداء القوي الــذي حققته 
السعودية وأبوظبي وقطر.
 وارتفع مؤشر السوق 
السعودي ٨.3١% خالل عام 
٢٠١٨ في حني أنهى مؤشــر 
العــام مرتفعــا  أبوظبــي 
١١.75%، وأغلقــت بورصة 
الكويت على ارتفاع 5٩.١% 
لتصبح الرابعة خليجيا من 
حيث االرتفاع في ٢٠١٨، اما 
البورصــة القطرية فكانت 
الرابــح األكبــر فــي دول 
اخلليج حيــث متكنت من 
الســنوية  انهاء تعامالتها 

على ارتفاع ٢٠.٨3%.
اما سوقا دبي وسلطنة 
الوحيــدان  فهمــا  عمــان 
املتراجعان في أسواق دول 
التعاون اخلليجي  مجلس 
حيث انخفض مؤشر سوق 
دبــي املالي ٢5% لعام ٢٠١٨ 
وانخفــض مؤشــر ســوق 
املاليــة  لــأوراق  مســقط 
بنسبة ١5.٢١%. اما عربيا فقد 
سجل مؤشر ستاندرد اند 
بورز لأسهم الدول العربية 

ارتفاعا بنسبة ١6.%6.

األسواق العالمية
ان  التقريــر  وأضــاف 
األســواق العاملية شــهدت 
تقلبــات حــادة فــي الربع 
األخيــر مــن ٢٠١٨، حيــث 
يعــود ذلك لثالثــة عوامل 
هي استمرار عمليات البيع 
الواسعة النطاق، واملخاوف 
من تباطؤ االقتصاد العاملي 
نتيجة التوترات التجارية، 
وتزايــد القلق مــن تباطؤ 
النمو في الواليات املتحدة 
تشــدد  نتيجــة  النــاجت 

االحتياطي الفيدرالي.
وخسر مؤشر مورغان 
ستانلي العاملي أكثر من %7 
خالل شهر ديسمبر ليصل 
إجمالي تراجعه للعام بأكمله 
إلى ١١.٢% بينما أغلق مؤشر 
مورغان ستانلي لأسواق 
الناشئة بانخفاض نسبته 
انخفاضــه  بعــد   %١6.64
بنسبة ٢.٩٢% في ديسمبر. 
املؤشــرات  ومتكنــت 
األميركيــة الرئيســية من 
تقليص خســائرها بشكل 
كبير بعد االرتداد القياسي 
الذي بلغت نسبته 5% في ٢6 
ديسمبر والذي جعل مؤشر 
داو جونز يربــح أكثر من 

ألف نقطة في يوم واحد. 
 S&P5وانخفض مؤشر ٠٠
بنسبة ٩.١٨% في ديسمبر 
ليغلق السنة بنسبة سلبية 
6.٢4%، في حني خسر مؤشر 
داو جونز الصناعي 66.٨% 
في ديسمبر ليغلق عام ٢٠١٨ 
على تراجع بنسبة %5.63. 

األسواق األوروبية
التقريــر ان  وأوضــح 
 Stoxx Europe 600 مؤشر
خــالل   %5.55 انخفــض 
ديسمبر مما رفع خسائره 
للسنة كاملة إلى ١3.٢4%، كما 
شهدت األسواق األوروبية 
الرئيسية تراجعات كبيرة 
 CAC4حيث انخفض مؤشر ٠
الفرنســي بنســبة %5.46 
ومؤشر DAX األملاني بنسبة 
6.٢٠%، وبالتالــي وصلت 
الكاملــة  الســنة  خســائر 
لكال املؤشرين إلى ١٠.٩5% 

و١٨.٢6% على التوالي. 
ومــع تزايــد القلق من 
اضطــرار اململكــة املتحدة 
إلــى اخلروج مــن االحتاد 
األوروبــي بــدون صفقــة، 
وسعت األسهم البريطانية 
خســائرها مــع انخفــاض 
مؤشــر FTSE 100 بنسبة 
3.6١% في ديسمبر و4٨.١٢% 

لعام ٢٠١٨. 

المؤشرات اليابانية
ولفــت التقريــر الى ان 
مؤشر نيكاي ٢٢5 الياباني 
قد انخفض بنسبة 45.١٠% 
في ديســمبر ليغلق العام 
بانخفــاض ١٢.٠٨% بعــد 
خســارته ١7% خالل الربع 
الرابــع. وانخفــض الناجت 
احمللي اإلجمالي الســنوي 
للربع الثالث بنسبة 5.٢% 
مقابل تقديرات االنخفاض 
بنســبة ١.٩% بينما سجل 
مؤشــر التضخــم للنــاجت 
احمللــي ٠.3% خــالل نفس 

الفترة. 

األسواق الناشئة
وعلى الرغــم من أدائها 
الســلبي، متكنت األسواق 
الناشئة من التفوق على أداء 
األسهم العاملية خالل شهر 
ديسمبر. وانخفض مؤشر 
مورغان ستانلي لأسواق 
الناشئة بنسبة ٢.٩٢% فقط 
ليغلق السنة على خسارة 
إجماليــة قدرهــا ١6.64%. 
وتراجعت مؤشرات األسواق 
الرئيسية خالل  الناشــئة 
الشــهر، ولكن االنخفاض 
كان معتدال نسبيا مقارنة 
بالنظراء العامليني. وانخفض 
مؤشــر مرغــان ســتانلي
بنســبة   Asia ex-Japan  
تراجعــت  بينمــا   ،%٢.٩3
املاليــة  األوراق  بورصــة 
في روســيا بنســبة 4٢.١% 
 NIFTY 50 وتراجع مؤشــر
للهند وبورصة تايوان بنسبة 
٠.١3% و١.6٢% على التوالي.

االقتراح اجلديد 
يساوي بني اإلناث 
في التقاعد بصرف 

النظر عن احلالة 
االجتماعية

خورشيد: ناقشنا 
املقترح على مدار 

21 جلسة و65 
ساعة عمل للخروج 

بنتيجة ترضي 
اجلميع

املجلس أصبح أمام 
ضغط الشارع إلقرار 
القانون الذي مضى 
عليه أكثر من 20 

سنة

ملشاهدة الڤيديو
أوأو ميكن استخدام QR كود أو

■ »مورغان ستانلي« لألسواق العاملية خسر ١١.٢٪.. ولألسواق الناشئة انخفض ١6.6٪

»التجارة«: مليونا دينار زيادة في الصادرات الوطنية
التجــارة  قالــت وزارة 
والصناعــة إن الصــادرات 
الوطنية شهدت زيادة بنحو 
٢ مليون دينار في ديسمبر 
املاضي مقارنة بالشهر ذاته 

من عام ٢٠١7.
وأوضحــت الوزارة في 
بيــان صحافــي أمــس أن 
إجمالــي الصــادرات بلــغ 
نحو ١١.٩ مليون دينار في 
ديسمبر املاضي مقابل ٩.٩ 
ماليني دينار للشهر ذاته في 

العام قبل املاضي.
وأشــارت إلى أن الدول 
العربيــة اســتحوذت على 
7٢% من إجمالي الصادرات 
الكويتية بقيمة ٩.3 ماليني 
دينار، فيما استحوذت بقية 
دول العالم على ٢٨% فقط 

بقيمة ٢.6 مليون دينار.
اإلمــارات  أن  وذكــرت 
تصدرت قائمة الدول األكثر 
استيرادا لصادرات الكويت 
بقيمة 3.3 ماليني دينار تلتها 

السعودية بقيمة ١.٨ مليون 
دينار ثم مصر ثالثا بحوالي 

١.5 مليون دينار.
وبينــت أن الصــادرات 
إلــى الدول العربية شــملت 
املنتجات الغذائية والغازات 
السائلة واخليام واألصواف 
واألوانــي املنزليــة واألثاث 
واأللياف الزجاجية واملواشي 

والطيور وغير ذلك.
وأضافت »التجارة« أنه 
فيما يخص الدول األخرى 

فإن إيطاليا احتلت املقدمة 
بصادرات قيمتها ١.١ مليون 
دينار ثم تركيا بقيمة ٨٠5 
ألــف دينار تلتها البرتغال 
بحوالــي 357 ألــف دينار 
ثــم بلجيكا بواقع ١76 ألف 

دينار.
وأوضحت أن الصادرات 
إلــى الــدول غيــر العربية 
تنوعت بني البولي إيثيلني 
البالســتيكية  واحلبيبات 

وايثلني جليكول.


