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4.2 مليارات دينار فائض امليزان التجاري 
للكويت في 5 أشهر .. بنمو سنوي %8

مصطفى صالح

كشــفت بيانات رسمية 
صــادرة عن اإلدارة العامة 
لإلحصــاء الكويتيــة، عن 
امليــزان  ارتفــاع فائــض 
التجاري للكويت خالل أول 
٥ أشهر من ٢٠١٩، بالفترة 
من يناير وحتى مايو ٢٠١٩، 
بنسبة 8% ليبلغ نحو ٢.4 
مليارات دينار، باملقارنة مع 
فائض خالل الفترة نفسها 
من ٢٠١8 بلغ 3.٩ مليارات 

دينار.
التي  البيانــات  وتظهر 
حصلت عليهــا »األنباء«، 
عــن تراجع حجــم فائض 
امليــزان التجــاري للبــالد 
بنهاية شــهر مايو املاضي 
نحــو ٩3٠ مليــون دينار 
بتراجع سنوي 4.7% مقارنة 
مع فائض بقيمة ٩76 مليون 

دينار بنهاية مايو ٢٠١8.
وعلــى صعيــد التبادل 
التجــاري للكويت خالل ٥ 
أشــهر، فقد بلغ نحو ١٢.٩ 
مليار دينار بتراجع سنوي 
٢%، باملقارنة مع حجم تبادل 
جتاري بلغ ١3.٢ مليار دينار 
بالفترة نفســها من ٢٠١8، 
حيث بلغت الصادرة خالل 
أول ٥ أشهر من ٢٠١٩ نحو 
8.6 مليــارات دينار بنمو 
سنوي ٠.3% باملقارنة مع 
8.٥ مليارات دينار بالفترة 

بنســبة 3.١%، ثم عربات، 
سيارات، جرارات، دراجات 
وعربــات ارضيــة اخرى، 
اجزاؤهــا ولوازمها، حيث 
بلغ 33 مليون دينار بنسبة 
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وفــي الفتــرة نفســها، 
تصــدرت عربات ســيارة، 
جرارات، دراجات وعربات 
أرضيــة اخــرى، أجزاؤها 
ولوازمها قائمة اهم السلع 
املســتوردة، حيــث بلغت 
١٠4 ماليني دينار بنســبة 
آالت  تليهــا  ثــم   %١١.٥
وأجهزة ومعدات كهربائية 
وأجزاؤها، اجهزة تسجيل 
وإذاعــة الصــوت، أجهزة 
تســجيل وإذاعة الصورة 
والصوت في االذاعة املرئية 

)١٥.4 مليون دينار(.
وفــي املقابــل، احتلــت 
الصني الشــعبية الصدارة 
ألهم الدول املستوردة منها، 
حيث بلغت قيمة االستيراد 
١٥٩ مليــون دينــار، تليها 
الواليــات املتحــدة بـــ ٩٩ 
مليون دينار، ثم اإلمارات 
بـ ٩٥.٢ مليــون دينار، ثم 

الهند بـ ٥٥ مليون دينار.
وبلغــت الصادرات الى 
دول مجلس التعاون ٢.44 
مليــون دينــار فــي مايو 
املاضــي، بينما كانت تبلغ 
4٩.8 مليون دينار في مايو 
٢٠١8، وذلــك بانخفــاض 
بلــغ ١١.١%، وبلغت حصة 
الصادرات الى دول مجلس 
التعــاون ٢.4% فــي مايو 
املاضي، في حني كانت تبلغ 

٢.6% في مايو ٢٠١8.
فــي مايــو ٢٠١٩، بلغت 
حصة الواردات من اللوازم 
الصناعيــة غيــر مذكورة 
في موضــع آخــر ٥.٢8%، 
وباملقارنة مع الفترة نفسها 
السابقة انخفضت  للسنة 
نسبة سلع استهالكية غير 
مذكــورة فــي موضع آخر 
وسلع إنتاجية عدا معدات 
النقل وأجزاؤها بنحو %8.4 
التــــوالي،  و٢٠.١% علــى 
ارتفعت نسبــــة  بينمــــا 
األغذيـــــة واملشروبـــات 

بنحو ٢.١8%.

)تلفزة(، اجزاء ولوازم هذه 
األجهزة ٩٩.4 مليون دينار 
بنسبة ١١%، ثم تليها مراجل 
وآالت وأجهزة وأدوات آلية 
وأجزاؤها ٩6.٥ مليون دينار 

بنسبة 7.١٠%.

الهند بالصدارة
وعلى صعيد أكبر الدول 
املستوردة من الكويت خالل 
مايو املاضي، احتلت الهند 
الصدارة ألهم الدول املصدر 
اليها )عدا السلع النفطية(، 
حيث بلغت قيمة الصادرات 
نحو 46.3 مليــون دينار، 
ثــم تليهــا العــراق )٥.٢8 
مليــون دينار( ثــم تليها 
الســعودية )١8.3 مليــون 
دينار( ثم الصني الشعبية 

 12.9 مليار دينار إجمالي التبادل التجاري بارتفاع %2

املماثلــة مــن ٢٠١8، فيمــا 
انخفضت الواردات بنسبة 
6% لتبلغ 4.3 مليارات دينار 
خالل أول ٥ أشهر من ٢٠١٩، 
باملقارنــة مع 4.6 مليارات 
املماثلة من  دينار بالفترة 
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الصادرات والواردات
خالل شهر مايو املاضي، 
تصدر فصل وقود معدني، 
زيــوت معدنية ومنتجات 
تقطيرهــا، مــواد قاريــة، 
شــموع معدنية قائمة اهم 
السلع املصدرة خالل الشهر، 
حيث بلغ ١.6 مليار دينار 
بنسبة ٩٠.٩%، يليه فصل 
منتجات كيميائية عضوية، 
حيث بلغ ٥7 مليون دينار 

إحصاءات التجارة اخلارجية مايو 2019 - )القيمة باملليون دينار(

السنةالفترة
الفائض التبادل التجاريامليزان التجاريالوارداتالصادرات

)%( التغير %القيمةالتغير %القيمةالتغير %القيمةالتغير %القيمة

يناير ـ 
مايو

٢٠١88.٥884.6٢٥3.٩63١3.٢١3١8٥.7
٢٠١٩8.6١6٠.34.3376.٢-4.٢7٩8.٠١٢.٩٥3١٩-٢.٠8.7

٢٠١8١.٩3٩٩63٩76٢.٩٠3٢٠١.3مايو
٢٠١٩١.833٩٠-٥.٥36.3-٩3٠4.7-٢.736٥.7-٢٠3.٠

8.6 مليـارات دينـار صـادرات 5 أشهـر.. و4.3 مليـارات واردات
11 % تراجع الصادرات الكويتية لدول اخلليج في مايو إلى 44.2 مليون دينار

»املركزي« يؤشر على تعديالت
»الكويتية ـ البحرينية للصيرفة«

طارق عرابي

أصــدر محافــظ بنك الكويــت املركزي 
د.محمد الهاشل قرارا حمل الرقم ١/36 لسنة 
٢٠١٩ نص في مادته االولى على أن يؤشر 
في سجل شركات الصرافة لدى بنك الكويت 
املركزي بالتعديالت التي متت على بيانات 
الشــركة الكويتية ـ البحرينية للصيرفة 

الدولية على النحو التالي:
٭ أوال: زيادة االحتياطي القانوني من 
١.٢٢١ مليون إلى ١٢٢8 مليون دينار، وذلك 
وفقا للبيانات املالية اخلتامية للشركة عن 

السنة املالية املنتهية في 3١ ديسمبر ٢٠١7.
٭ ثانيــا: إعــادة تعيني مكتــب »رودل 
الشــرق االوســطـ  برقــان« و»مكتب هند 
السريع وشركاؤها« مراقبني حلساب الشركة 
عن الســنة املالية املنتهية في 3١ ديسمبر 
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٭ ثالثــا: انتخاب أعضاء مجلس إدارة 
للشركة للســنوات الثالث )٢٠١8 ـ ٢٠٢٠( 
مؤلف من كل من: عبداملجيد زلزلة رئيسا 
ملجلس االدارة، علي زلزلة نائبا للرئيس، 
عبدالعزيــز زلزلة وهاشــم زلزلة ومحمد 

زلزلة أعضاء مبجلس االدارة.

»كوفبيك« تعرض شحنة غاز مسال 
من محطة ويتستون األسترالية

»أسواق املال« توافق لـ »بيت األوراق« 
على تسويق وحدات من صندوق عقاري

رويترز: قال مصدران 
أمس إن الشركة الكويتية 
لالستكشافات البترولية 
اخلارجيــة )كوفبيــك( 
عرضــت شــحنة فورية 
من الغاز الطبيعي املسال 
للتحميل من أستراليا في 

سبتمبر.
وأضافــا أن الشــحنة 
معروضــة على أســاس 
تســليم ظهــر الســفينة 
محطــة  مــن  )فــوب( 
ويتســتون في أستراليا 

في أواخر سبتمبر.
وقال أحــد املصدرين 
إن العطاء سيغلق في ١3 
أغســطس علــى أن تظل 

طارق عرابي

وافقت هيئة أســواق 
الترخيــص  املــال علــى 
لشركة بيت األوراق املالية 
لتسويق عدد ٢8٥٥ وحدة 
من وحــدات صندوق يو 
إس أي دي بــي العقاري 
تســويقا خاصــا داخــل 
الكويت واملنشأ في جزر 

الكاميان.
وأصدر رئيس قطاع 
اإلشــراف بالهيئــة زياد 
الفليج القرار الذي حمل 
الرقــم ١٢٥ لســنة ٢٠١٩ 
بشــأن رخصة تســويق 
خــاص لنظام اســتثمار 
جماعي مؤســس خارج 
الكويــت، والــذي نــص 
في مادته االولى على أن 
وحدات الصندوق تتكون 

كل منهما كاآلتي:
١- عدد ١ سهم )سهم 
واحد( ال ميلك حامله حق 
التصويت في شــركة يو 
إس آي دي بــي للعقــار 

احملدودة.

العروض صاحلــة حتى ١٥ 
أغسطس.

ذراع  هــي  وكوفبيــك 
التنقيب اخلارجية للكويت، 
املنتــج اخلليجــي املهم في 

منظمــة البلــدان املصــدرة 
للبتــرول )أوپيــك(، وأحد 
فــي مشــروع  املســاهمني 
ويتستون للغاز املسال الذي 

تشغله شركة شيفرون.

٢- عدد 3 أسهم )ثالثة 
أسهم( ال ميلك حاملها حق 
التصويــت في شــركة يو 
إس آي دي بــي للتمويــل 

احملدودة.
وأن يكون سعر العرض 
4٠٠٠ دوالر للوحدة الواحدة 
باإلضافة إلى عمولة اكتتاب 
التــي تبلــغ ١% مــن ســعر 

العرض عن االكتتاب.
وأن يتــم طرح الوحدات 
التي ســيتم تسويقها داخل 
الكويت للعمــالء احملترفني 
فقط حسب النص الوارد في 
الكتــاب األول )التعريفات( 
التنفيذيــة  الالئحــة  مــن 
للقانون رقم 7 لســنة ٢٠١٠ 
بشــأن إنشــاء هيئة أسواق 
املال وتنظيم نشاط األوراق 
املالية وتعديالتهما، وتكون 

اجلهــة التي تتلقــى طلبات 
االشــتراك هي )شركة بيت 

األوراق املالية(.
وحددت املادة الثانية من 
القرار أهداف نظام االستثمار 
اجلماعي بناء على ما ورد في 
نشرة االكتتاب، فيما حددت 
املادة الثالثة من نفس القرار 
مدة رخصة التسويق بسنة 
قابلــة للتجديد ســنويا من 
تاريخ إصدار شهادة ترخيص 
الهيئة وبعد ســداد الرسوم 

املقررة.
ونصــت املــادة الرابعــة 
من القرار على دفع الرسوم 
املقررة خالل شهر من تاريخ 
صدور هذا القرار، وفي حالة 
التخلــف عن دفع الرســوم 
خــالل املدة احملــددة، اعتبر 

القرار كأن لم يكن.

لعدد 2855 وحدة من صندوق »يو اس أي دي بي«

ً تكلفة تأمني الناقالت في اخلليج متصاعدة.. واحلل يبقى سياسيا

الوضع املتأزم في املنطقة فرصة لزيادة إيرادات شركات التأمني
محمود عيسى

ذكرت مجلة ميــد ان تكلفة التأمني 
على ناقالت النفط وغيرها من السفن 
في منطقة اخلليج ومضيق هرمز ستبقى 
مرتفعــة على الرغم من تعبئة القوات 
العسكرية حلماية السفن التي متر عبر 
املضيق، فيما يقول خبراء صناعة التأمني 
ان احلل السياســي ضروري لتخفيف 
التوتــرات في املنطقة وتقليل املخاطر 

على السفن.
وأضافت املجلة ان العديد من الدول 
أعلنــت خططــا لتعزيــز أمن الســفن 
العابرة للمضيق، الــذي يعتبر نقطة 
عبور استراتيجية لشحن النفط والغاز 
العاملي وشــهد في اآلونة األخيرة عدة 
هجمات على ناقــالت النفط في غمرة 

تصاعد التوترات بني إيران والغرب.
وقد عمدت جلنة احلرب املشــتركة 
بسوق لندن للتأمني البحري في أعقاب 
انفجارات الناقلة قبالة ساحل الفجيرة 
في ١٢ مايو الى حتديث قائمتها اخلاصة 
باملياه شديدة اخلطورة، حيث أضافت 
اخلليج العربي لتعكس املخاطر املتزايدة 
املتوقعة في جميع أنحاء املنطقة. ويعني 
ذلك أن السفن التي تعبر املنطقة مطالبة 
اآلن بإخطار شركات التأمني قبل دخول 
مياه اخلليج، وأدى ذلك إلى فرض أقساط 
إضافية من قبل شــركات التأمني على 

السفن التي تعبر املنطقة.
وفــي معــرض حديثه عــن البيئة 
احلالية للمخاطر بالنسبة للسفن في 
املنطقة، قال رئيس جلنة أوشــن هول 
في االحتاد الدولي للتأمني البحري راما 
تشاندران إن الهجمات التي وقعت في 
مايو قد حولت الوضع املتأزم في املنطقة 

لصالح شركات التأمني.
وأضــاف: »حتــى اآلن، لم يســحب 
سوق التأمني البحري الغطاء بالكامل 
عن الســفن، لكن هنــاك حتديات فيما 
تتم إدارة املخاطر الناجمة عنها بشكل 
مختلف من قبل كل شــركة تأمني على 
حدة. فقد كان مضيق هرمز يعتبر على 
الدوام نقطة ســاخنة وقد وضع حتت 

املراقبة منذ بعض الوقت«.
ومع ذلك، فــإن احلادث األول الذي 
وقــع في مايو قد غير املشــهد بالكامل 
مع إدراج منطقة اخلليج العربي بأكملها 
كمنطقة شديدة اخلطورة، وما زالت ثمة 
صعوبة في رســم النظرة املستقبلية 
التي تعتبر هشة فيما يرتفع مستوى 

املخاطر.
 وفي أعقاب اجتمــاع وزير الطاقة 
السعودي خالد الفالح بنظيره األميركي 
ريك بيري في 6 أغسطس، أصدر الفالح 
بيانــا أكد فيــه عــزم كال البلدين على 
العمل معا لضمان أمن إمدادات الطاقة 
العاملية، وتال ذلك إعالن اململكة املتحدة 

احتمــال انضمامها الى هــذه اجلهود، 
بينما أحملت كل من فرنسا وأملانيا إلى 
امتناعهما عــن االنضمام للتحالف في 
غمرة مخاوف بشــأن االرتباط الوثيق 
بالرئيس األميركي الذي انســحب من 

االتفاق النووي اإليراني.
وقــد أعــرب رئيــس قســم التأمني 
البحري في رابطة لويدز ماركت للتأمني 
نيال روبرتس عن قلقه من غياب اليقني 
بشــأن املخاطر حول املوقع اجلغرافي 
الستهداف السفن او عددها، بل ان اخلطر 
الرئيسي يكمن في املضيق ذاته ألنه ال 
مجال للكثير من السفن للقيام بدوريات 

طوال الوقت.

احلل السياسي
ورجــح روبرتــس ان يكــون احلل 
السياسي وحده بدال من احلل العسكري 
قادرا بشــكل فعــال علــى التقليل من 
املخاطر التي تهدد السفن وتنذر بزيادة 

أقساط التأمني في اخلليج.
وانتهى الى القول بأن صناعة التأمني 
البحري العامليــة عانت طيلة ٢٠ عاما 
من اخلسائر بسبب املنافسة املتزايدة 
في القطاع، وأصبحت أزمة امن السفن 
والناقالت في مضيق هرمز فرصة لزيادة 
إيراداتهــا، وبالتالي، فــإن من املجدي 
اقتصاديا لشركات التأمني تطبيق نوع 

من التصحيح عندما تستطيع.


