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هاجس الركود االقتصادي الطويل.. مبالغة أم حقيقة؟
تصاعدت وتيرة املخاوف من دخول االقتصاد األميركي 
فــي مرحلة ركود اقتصادي طويل، واحتلت عناوين األخبار 

في اليومني املاضيني.
الفريق املؤمن بهذا االجتاه يستند الى عدة أسباب منطقية، 
في املقابل يرى فريــق آخر أن االقتصاد األميركي بعيد عن 

الدخول في مرحلة ركود استنادا إلى 3 أسباب رئيسية.
وبني الفريقني، يتســاءل البعض عن املؤشرات احلقيقية 

للدخول في هذه املرحلة؟
صحيح أن هذه املخاوف متنامية من تراجع النمو االقتصادي 
في الواليات املتحدة والعالم، واالضطراب في األسواق املالية 
والتوترات اجليوسياسية، ما يؤجج املخاوف من ركود اقتصادي 
يقترب شيئا فشيئا. لكن محللي وول ستريت يقولون إن مثل 
هذه املخاوف مبالغ فيها، حيث يتوقع معظم االقتصاديني فقط 

تباطؤا أميركيا بدال من ركود طويل.
وقد يكون الصراع املتصاعد بني الواليات املتحدة والصني 
أكبر تهديد لالقتصاد األميركي. هذا كله، ورمبا مؤشرات أخرى 
عــززت املخاوف من الركود في الواليــات املتحدة، واحتلت 
عناوين األخبار والصحف، مع حتليالت بأن أسواق األسهم 
مليئة باإلشــارات االقتصادية املشؤومة التي تشير إلى قرب 
السقوط في هاوية الركود، ولكن ماذا لو كان هؤالء املراهنون 

مخطئني؟
وحسب »العربية.نت« تتلخص دوافع التوتر لدى املستثمرين 
في عدة أشــياء من بينها، أن النمو االقتصادي في الواليات 
املتحدة انخفض بشكل حاد، من أكثر من 3% في األشهر الثالثة 
األولى من العام إلى ما يقرب مــن 2%. يبدو قطاع التصنيع 
ضعيفا بشكل خاص، وقد يكون بالفعل في حالة ركود. وأي 
قوة دفع حصل عليها االقتصاد العام املاضي من التخفيضات 
الضريبية الهائلة للحزب اجلمهوري بدأت في التراجع، وفقا 
حملطة cbs news. ومما يضاعف من هذه املشاكل املعركة التجارية 
احلامية بني إدارة ترمب والصني، وال يرى معظم احملللني في 
وول ســتريت أي تباطؤ واضح فــي الصراع ويتوقعون أن 

يستمر ذلك على األقل خالل االنتخابات الرئاسية لعام 2020، 
إن لم يكن لفترة أطول.

وظل املستثمرون يركزون على »منحنى العائد املقلوب«، 
ومن الناحية التاريخية، كان مقدمة للعديد من حاالت الركود 
التي حتدث عندما تنخفض عائدات سندات اخلزانة األميركية 

طويلة األجل عن عوائد السندات طويلة األجل.
ويتوقع معظم احملللني املســتقلني إلى جانب االحتياطي 
الفيدرالي أن يكون النمو االقتصادي مبعدل ســنوي 2% في 
بقية 2019، وحتى 2020. لقد تباطأ التوظيف في جميع أنحاء 
أميركا، لكنه ظل أعلى بكثير، والبطالة بالقرب من أدنى مستوى 
خالل 50 عاما. كما ال تظهر املؤشرات الرئيسية األخرى الدالة 
على صحة االقتصاد، مثل إعانات البطالة وتصاريح اإلنشاءات، 
أي عالمات تدل على قرب حــدوث أزمة اقتصادية، وفقا لـ 

.Capital Economics
وتبدلت األسواق املالية بعنف هذا العام مع قلق املستثمرين 
من التوترات التجارية وتباطؤ النمو العاملي. لكن األسهم لم تتأثر 
في الواقع، وارتفع مؤشر S&P 500 بأكثر من 16% هذا العام.

كما ارتفع مؤشــر داو جونز بنسبة 13%، في حني أضاف 
مؤشر ناسداك الذي يضم العديد من شركات التكنولوجيا التي 
تتعرض بشكل خاص للحرب التجارية بني الواليات املتحدة 
والصني 20%. الشــيء الذي يجب فهمه بشأن منحنى العائد 
املقلوب هو أنه عالمة حتذير، وليس نتيجة مفروغا منها. وبعد 
3 من آخر 10 حاالت حدث هذا األمر استمر االقتصاد األميركي 
في النمو خالل العامني التاليني على حدوثه، كما يالحظ خبراء 

.UBS االقتصاد في
وقال مايكل ريان، كبير مسؤولي االستثمار في UBS، ومارك 
هيفيل، كبير مسؤولي االستثمار العاملي في البنك، في تقرير 
»اننا نحذر من رؤية انعكاس منحنى العائد كمؤشــر محتوم 
على حدوث انكماش اقتصادي أو أن السوق هابطة.. ونعتقد 
أن املخاوف من الركود مبالغ فيها، ولكن يجب على املستثمرين 

االستعداد لفترة أكثر استدامة من انخفاض أسعار الفائدة«.

»التأمينات« تبيع أسهمًا 
في »صناعات« بـ 1.7 مليون دينار

شريف حمدي

أظهــرت بيانــات البورصــة الكويتية 
أمس تغيرات الفتة على مستوى ملكيات 
الكبار، وكان أبرز عمليات تغير امللكية بيع 
املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية نسبة 
٠.5% من أســهمها في مجموعة الصناعات 
الوطنية بقيمة ١.7 مليون دينار، لتتقلص 
حصة »التأمينات« إلى 8.4% في مجموعة 
الصناعات، وهي ثاني أكبر املالك بعد شركة 
أسمنت الكويت ومجموعتها شركة أمواج 
الدولية العقارية أكبر املالك بنسبة 8.٩%.

وفي سياق متصل، شهدت خارطة تغير 
ملكيات الكبار في البورصة امس تغيرات، 
منها بيع شركة املدينة للتمويل واالستثمار 
ومجموعتها )شركة ديفلوب للتجارة العامة 
واملقاوالت وشــركة ريل كابيتــا للتجارة 

العامة وشــركة تطوير كابيتال العقارية( 
نســبة ٠.8% مــن حصتهــا في شــركة آن 
ديجيتال بقيمة ١٠8 آالف دينار، وكذلك بيع 
صالح محمد صقر املعوشرجي واألطراف 
املتحالفني نسبة ٠.6% من حصته في شركة 
عربي القابضة بقيمة 76 ألف دينار، فيما 
عززت شركة اكتتاب القابضة ومجموعتها 
)شــركة بترو لالعمال املتكاملة( حصتها 
في شركة السالم القابضة برفعها بنسبة 
٠.7% لتصــل إلــى ٩.3%، وذلــك بقيمة 7٢ 
ألف دينار، كما عززت الشــركة التجارية 
العقاريــة ومجموعتهــا )شــركة املتاجرة 
العقاريــة( حصتها في شــركة املنتزهات 
بنسبة ٠.3% لتصل إلى 35.٢% وذلك بقيمة 
34 ألف دينار، وبذلك تكون القيمة اإلجمالية 
لتغيرات امللكية فــي بورصة الكويت في 
جلسة تعامالت أمس نحو مليوني دينار.

ضمن تغيرات كبار املالك بالبورصة في جلسة أمس

»أالفكو« تخرج طائرتني 
من اتفاقية تأجير مع »جيت إيروايز«

أعلنت شــركة أالفكــو لتمويل شــراء 
وتأجير الطائرات عن إخراج طائرتني من 
طــراز »بوينــغ B737 - 8٠٠« من اتفاقية 
التأجير مع شركة الطيران الهندية »جيت 
إيروايز«، نتيجة تخلف األخيرة في االلتزام 

ببنود العقد.
وقالــت »أالفكو« في بيــان على موقع 
البورصــة أمــس، إن الطائرتــني ســيتم 
تأجيرهما لشــركة »إير فيستارا« الهندية 
أيضا بعد الفوز مبناقصة طرحتها الشركة، 
موضحة أن إخراج الطائرتني من عقد التأجير 
مع »جيت إيروايز« سيترتب عليه نقصان 
القيمة اإليجارية املستقبلية )فرق التأجير 

بني الشركتني الهنديتني(.
وأفادت بأنه مت تقــدمي مطالبات مالية 
مببلغ ٢8 مليون دوالر إلدارة مت تعيينها من 
قبل احلكومة الهندية للنظر في املطالبات 
املقدمــة مــن أصحاب املصالح مع شــركة 

»جيت إيروايز«.
وأشارت إلى أن قيمة الصفقة للطائرتني 
تبلغ 8٠ مليون دوالر مبا يعادل ٢4.5 مليون 
دينار حسب القيمة املعلنة، كما أن القاعدة 
التأجيريــة لهــذا النوع مــن الطائرات في 
الوقت احلالي تكون باحتساب 6.٠ - 8.٠% 

من قيمة الطائرة املعلنة كإيجار شهري.
وبينت »أالفكو« أن األثر املالي من الصفقة 
ســينعكس على البيانات املالية للشــركة 
ابتداء من الربع الرابع للسنة املالية املنتهية 
في 3٠ سبتمبر ٢٠١٩ ويستمر لفترة تقارب 3 

سنوات من تسليم الطائرتني. وقالت الشركة 
إن األثر املالي للصفقة يتعذر اإلفصاح عنه 
لتأثيره على تنافسية »أالفكو« في سوق 
شراء وتأجير الطائرات، حيث ستتعرض 
الشركة إلى مساءالت قانونية نتيجة خرق 
اتفاقية السرية في حال اإلعالن عن القيمة 

اإليجارية.
كانت أربــاح »أالفكو« تراجعت ٢.%58 
لألشهر الـ ٩ املنتهية في 3٠ يونيو ٢٠١٩، 
لتصــل إلــى ١3.١35 مليون دينــار مقارنة 
بربــح قدره 3١.43٢ مليــون دينار للفترة 

املماثلة من ٢٠١8.

ترسيات العقود بالكويت تقفز 378% لـ 282 مليون دينار

محمود عيسى

قال تقرير صادر عن »ميد 
بروجكتس« أنه بعد أن سجلت 
ترســيات العقود في الكويت 
في شــهر يونيو املاضي منوا 
بنســبة ١55% عما كانت عليه 
في شهر مايو، حيث بلغت ١٩4 
مليون دوالر، واصلت منوها 
بقوة خالل يوليو املاضي لتقفز 
بنسبة 378% إلى ٩٢7 مليون 
دوالر )نحــو ٢8٢.٢ مليــون 
دينار(. ومتثلت هذه الترسيات 
في مجموعة عقود استحوذت 
الهيئة العامة للرعاية السكنية 
على نصيب األسد منها بواقع 
46٠ مليون دوالر، وذلك ضمن 
مشــروعات الهيئة في مدينة 
املطالع السكنية واملشروعات 

وبرغم هذا التحسن في ترسيات 
العقــود فقد حلت الكويت في 
املركز الرابع بعد الســعودية 
التي أرست عقودا بلغت قيمتها 
١7.7 مليار دوالر والتي تعتبر 
احملــرك الرئيســي الرتفــاع 
ترســيات العقود فــي منطقة 

الشرق األوسط.
وقــد حلــت اإلمــارات في 
املرتبة الثانية خليجيا بواقع 
٢.٢8 مليار دوالر، ثم قطر بواقع 
١.65 مليار دوالر، فيما جاءت 
البحرين فــي املركز اخلامس 
بواقع 4٠5 ماليني دوالر، وأخيرا 
عمان بواقع 5٠ مليون دوالر.

قفزة هائلة
وعلــى صعيــد منطقــة 
الشــرق األوســط ســجلت 

الكويت والبحرين وعمان في 
املراكز اخلامس والســادس 

والسابع على التوالي.
وانتهت ميد إلى القول انه 
بالنظر الى الفترة املقبلة، وفي 
حني انها ال تتوقع ان تتكرر 
قيمة ترسيات العقود املسجلة 
في يوليو، اال أنه مازال هناك 
ما قيمته 4.٢ مليارات دوالر 
من أعمال النفط والغاز املتوقع 
ترسيتها في عام ٢٠١٩، وفقا 
لبيانات ميد بروجكتس التي 
تتبع نشــاطات املشاريع في 
املنطقة، إلى جانب النشاط في 
القطاعات األخرى، باالضافة 
الى ما قيمته ٢١.٢ مليار دوالر 
من عقود النفــط والغاز في 
مرحلة ما قبل التنفيذ واملرجح 

ترسيتها في ٢٠٢٠.

ترسيات العقود ارتفاعا هائال 
بلغــت نســبته 364% خالل 
شــهر يوليو املاضي لتصل 
الــى ٢6.٩ مليــار دوال، وهو 
رقم كان ميكن حتقيقه خالل 
فترة ربع سنوية، ومقارنة بـ 
5.8 مليارات دوالر في يونيو 
الذي سبقه، مستمدة الزخم 
من منو ترسيات العقود في 
الســعودية التــي جاءت في 
املركــز األول على مســتوى 

الشرق األوسط.
وحلــت مصر فــي املركز 
الثاني على مستوى الشرق 
األوســط بعــد الســعودية، 
حيث سجلت ترسيات عقود 
بلغت قيمتها 4 مليارات دوالر، 
وتلتهــا اإلمــارات وقطر في 
املركزين الثالث والرابع، ثم 

خالل يوليو املاضي لتحلّ املرتبة الرابعة خليجياً.. والسعودية في الصدارة بـ 17.7 مليار دوالر

األخرى، وتلتها وزارة األشغال 
العامــة التي أرســت عقدين، 
أولهمــا لبناء محطــة كهرباء 
فرعية مبدينة جنوب املطالع 
بقيمة ١6٠ مليون دوالر، والثاني 
عقــد بناء وصلة طرق مبيناء 
مبارك الكبير بقيمة ٩4 مليون 
دوالر. كما أرست جامعة الكويت 
عقد أعمال في جامعة الشدادية 
بقيمة ١١٩ مليون دوالر، وأخيرا 
أرست وزارة الكهرباء عقد إنشاء 
محطة حتويل كهرباء في جزيرة 
بوبيان بقيمة ٩4 مليون دوالر، 
وقد لوحظ غياب قطاع النفط 
والغاز في الكويت عن ترسيات 

شهر يوليو بصورة تامة.

حتسن العقود اخلليجية
وعلى املستوى اخلليجي، 

»التجارة« تضيف 4 أنشطة »سمسرة« للدليل اخلليجي
أصــدرت وزارة التجارة 
والصناعــة قــرارا أضافــت 
مبوجبه أربعة أنشطة للدليل 
املوحد لتصنيف األنشــطة 

االقتصادية بدول اخلليج.
وقالــت »التجــارة« فــي 
بيــان صحافـــــي أمــس إن 
القــرار ينــص علــى إضافة 
أربعــة أنشــطة خاصــــــة 
بالسمســرة وهي »سمسرة 
األســماك«، و»سمســــــرة 

صحيفة جنائية.
وأشــارت إلى أنه يصدر 
مــن  »السمســرة«  دفتــر 
اإلدارة املختصــة ويرتبــط 
باسم صاحب الشركة الذي 
يتولى إدارتها في حال إصدار 
انه  الترخيــص، موضحــة 
مبوجب القرار اجلديد ميكن 
إصدار تراخيص من وزارة 
التجــارة والصناعة ملزاولة 

األنشطة املذكورة.

الطيور«، و»سمسرة اخلضار 
والفواكـــــه«، و»سمســـرة 

املواشي«.
وذكــرت ان املادة الثالثة 
من القــرار حددت شــروط 
منــح الترخيــص وهــي أن 
يكون املتقدم شخصا طبيعيا 
وأن يكون مدير الشركة هو 
مالكها وأن يكون كويتيا مقيدا 
بالتأمينات االجتماعية ويجيد 
القراءة والكتابــة وإحضار 

364% قفزة بترسيات الشرق األوسط إلى 26.9 مليار دوالر في يوليو املاضي
»السكنية« تتصدر ترسيات الكويت بـ 460 مليون دوالر.. وغياب قطاع النفط


