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تثار هذه األيام تساؤالت ملحة 
إذا كانت فقاعة أسهم التكنولوجيا 
األميركية على وشك االنفجار، بعد 
أن مت طرد الرئيس التنفيذي لشركة 
»وي وورك« WeWork أدام نيومني، 
التي تعتبر  الشركة،  وهوى تقييم 
قصة جناح في قطاع التكنولوجيا، 
من 50 مليار دوالر تقريبا إلى نحو 
10 مليارات دوالر، ما افترض تأجيل 

إدراجها.
و»وي وورك« هــي واحدة من 
الشركات التكنولوجية األميركية التي 
نشأت في فورة شركات التكنولوجيا 
قبل 10 سنوات مستخدمة التطبيقات 

في املوبايالت الذكية في أعمالها. 
وعلى غرار »أوبر«، التي يستخدم 
الناس تطبيقها لالنتقال من نقطة »أ« 
إلى نقطة »ب«، ابتكرت »وي وورك« 
منوذج أعمال يعتمد على االقتصاد 
التشاركي، اذ تقوم الشركة باستئجار 
مساحات مكتبية ثم تؤجرها لألفراد 
أو الشــركات بحسب الطلب، كأن 
يطلب شخص ما أو شركة استئجار 
مكتب ملدة ساعة لعقد اجتماع مقابل 

سعر معني. 
وقد جنحت الشركة جناحا باهرا 
في الســنوات األخيرة، وأصبحت 
ضمن قائمة أكثر الشركات الناشئة 
جناحا، مثل »أوبر« ومنافستها »ليفت« 
وشركات مثل »سالك« و»اير بي اند 

بي« و»زووم« و»أوبر« وغيرها. 
لكن في السنتني األخيرتني ظهرت 
الناحية  الشركة. فمن  املشاكل في 
املالية، حتولت »وي وورك« إلى شركة 
تشتري املكاتب، أي تتملك أصوال 
عقارية، في وقت تصل فيه أسعار 
العقارات التجارية إلى مســتويات 
قياسية في املدن الرئيسية في أميركا 
بفضل قوة االقتصاد والطلب على 
املكاتب. وأصبحت هناك تساؤالت 
في الســوق اذا كانت »وي وورك« 
فعال تطبيقا إلكترونيا يوفر مساحات 
مكتبية بالساعة أو حتت الطلب، أو 
هي شــركة عقارات متتلك أصوال 
عقارية. وظهرت عالمات استفهام 

اذا كانت هذه األصول تقابلها ديونا 
كبيرة لشراء العقارات أو يتم حتميل 
التكلفــة على املســتثمرين الذين 
يضخون أموالهم في الشركة، وما 
ســيكون مصير هذه التكاليف اذا 
الطلب على  تراجع االقتصاد وقل 

املكاتب. 
واملشــكلة املاليــة األكبر كانت 
في حتميل خسائر من اشتراكات 
واستئجار املكاتب، بعد أن ظهر أن 
كل دوالر تكســبه الشركة تخسر 
مقابله دوالرين، وهو أمر شبيه مبا 
يجري في »أوبر« التي تخسر في 
كل رحلة يقوم بها السائقون، وتدفع 
لهم نسبة عن كل رحلة حتى لو لم 

حتقق أي أرباح. 
وكان املستثمرون يأملون بأن 
تكــون »وي وورك« قصــة جناح 
أخرى تدرج هذه السنة في البورصة 
األميركية مستفيدة من الزخم الذي 
تعيشه الشركات التكنولوجية التي 
أدرجت فــي األشــهر األولى من 
هذا العام، مثل »ليفت« و»ســالك« 

و»بينترست« وغيرها.
وكان التقييم األولي الذي رجحته 
األسواق لـ »وي وورك« عند 47 مليار 
دوالر تقريبا، لكن التحول في منوذج 
العمل والكشف عن اخلسائر وسوء 
التنفيذي والشكوك  الرئيس  إدارة 
التي ظهرت حول تسعير شركات 
التكنولوجيا، خصوصا بعد أن تراجع 
سهم »أوبر« في أول يوم إدراج له عن 
التقييم املتوقع، دفع الى انهيار تقييم 
»وي وورك« الى نحو 10 مليارات 
دوالر، وتراجعت الشركة عن قرار 

اإلدراج وأجلته إلى موعد الحق.
وأعطى ذلك مؤشرا سلبيا جدا بأن 
هناك فقاعة في األفق في شركات 
التكنولوجيا، خصوصا أن تقييماتها 
كانــت مبالغ فيهــا، وقرعت »وي 
العالية في  املخاطر  وورك« جرس 
هذه األسهم، التي يحتمل أن تدفع 
إلى فقاعة سريعة، وتفقد املستثمرين 
الذي راهنوا فيها على هذه الشركات 

أموالهم.
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»الوطني« البنك الكويتي الوحيد
بقائمة أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم

احتفــظ بنــك الكويــت الوطنــي 
مبوقعــه على قائمة مجلــة »جلوبل 
فاينانس« ألكثر ٥٠ بنكا أمانا في العالم 
للعام ٢٠١٩، وذلك للعام الرابع عشر 
علــى التوالي، ليبقــى املمثل الوحيد 
للبنــوك الكويتيــة في تلــك القائمة 

العاملية املرموقة.
ووفقا للتصنيف اجلديد، احتل بنك 
الكويــت الوطني املرتبة الـ46 ضمن 
قائمة »جلوبل فاينانس« ألكثر ٥٠ بنكا 
أمانا في العالم، ويأتي ذلك في تأكيد 
جديد على قوة البنك وجناح سياسته 
املصرفية املتحفظة واســتراتيجيته 
التحوطية في إدارة املخاطر واحلوكمة.

وتعتبر قائمة أكثر ٥٠ بنكا أمانا في 
العالم مرجعا معترفا به وموثوقا عامليا 
من حيــث املعايير املوحدة والدقيقة 
التي تعتمدها مجلة »جلوبل فاينانس« 
في تقييمها منذ ٢7 عاما، حيث تعتمد 
على التصنيفــات االئتمانية طويلة 
األجل للبنوك مــن قبل أكبر وكاالت 
التصنيف العاملية »موديز«، و»فيتش« 

و»ستاندرد آند بورز«.
ويتم االعتماد على هذا التصنيف 
الذي توفره مجلــة جلوبل فاينانس 
كمعيار ملقارنة موثوقية البنوك في 
جميع أنحاء العالم كما يساعد القراء 
في عمليات صنع القرار اخلاصة بهم 
فيما يتعلق بالبنوك التي يتعاملون 
معها وخاصة في ظل التغير املستمر 
في السياسات التجارية لالقتصادات 

ويسعى بنك الكويت الوطني دائما 
إلى تطبيق اســتراتيجية اســتباقية 
للمســاهمة في تقليل املخاطر، حيث 
التزم البنك بتنفيذ استراتيجيته من 
أجل تنويع مصادر الدخل عن طريق 
التوسع واالنتشــار اجلغرافي وذلك 
بالتزامن مــع تطبيق اســتراتيجية 
التحول الرقمي التي متكن البنك من 
التوسع وزيادة حصته السوقية في 

األسواق التي يعمل بها.
كذلك يلتزم بنك الكويت الوطني 
بتطبيــق كل اللوائــح واإلجــراءات 
الرقابيــة  الصــادرة عــن اجلهــات 
والتنظيمية، كما يسعى الوطني دائما 
إلــى تعزيز القــدرات املتعلقة بإدارة 
املخاطر املصاحبة للمنتجات اجلديدة.
ويحتفــظ بنك الكويــت الوطني 
بأعلى تصنيفات ائتمانية في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا بإجماع 
كبرى مؤسسات التصنيف العاملية، 
حيث حصل علــى تصنيف Aa3 من 
وكالة موديز، A+ من ســتاندرد آند 
بورز وAA- من فيتش وجميعها مع 
نظرة مستقبلية مستقرة. وجتسد هذه 
التقييمات متانة مؤشرات البنك املالية 
وجــودة أصوله املرتفعة ورســملته 
القوية وتوافر قاعدة متويل مستقرة، 
وخبراته اإلداريــة العالية ووضوح 
رؤيتــه االســتراتيجية، فضــال عن 

السمعة املمتازة التي يتميز بها.
هذا، ويتمتع بنك الكويت الوطني 
بشبكة محلية وعاملية واسعة، كما ميتد 
التواجد العاملي للبنك في العديد من 
املراكز املالية العاملية في كل من لندن، 
باريس، جنيڤ، نيويورك، سنغافورة 
والصني )شــنغهاي(، هــذا باإلضافة 
إلى تواجده في بلدان الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا مبا فيها لبنان، األردن، 
العراق، مصر، البحرين، السعودية، 

اإلمارات وتركيا.

للعام الرابع عشر على التوالي ضمن قائمة »جلوبل فاينانس«

الكبرى حول العالم.
ويؤكد تواجد بنك الكويت الوطني 
ضمــن ذلك التصنيف العاملي منذ ١4 
عاما متتالية، على جناح استراتيجيته 
التحوطية ضد املخاطر والتي تنعكس 
على متانة الوضع املالي للبنك ومتتعه 
مبستويات رسملة ومقاييس جودة 
أصول مرتفعة والتي تتخطى متطلبات 

اجلهات الرقابية والتنظيمية.

.. وفي تقريره: مؤشرات
على دخول االقتصاد األوروبي مرحلة الركود

»التجارة« تلزم محالت املعادن الثمينة
باإلعالن عن األسعار عبر شاشات إلكترونية

قال بنك الكويت الوطني في تقرير 
إن أداء األسواق املالية عاد إلى التحسن 
خالل سبتمبر وذلك بعد األداء الباهت 
واخلسائر التي منيت بها على مدار شهر 
أغسطس، ويأتي ذلك على خلفية الهدوء 
الذي يسود أجواء احلرب التجارية - 
والتي تالها الوصول إلى اتفاق جزئي 
بني الواليات املتحدة والصني في أكتوبر 
والتــي أدت الى جتميــد رفع التعرفة 
املتوقع خالل األشهر القادمة - باإلضافة 
إلى تبني االحتياطي الفيدرالي األميركي 
والبنك املركزي األوروبي لسياســات 
نقدية تيسيرية. وقد شهدت األسواق 
املالية خالل سبتمبر ارتفاع مؤشرات 
األســهم الرئيسية بحوالي ٢-٥% كما 
عاودت عائدات السندات االرتفاع من 
أدنى مســتوياتها املســجلة منذ عدة 
سنوات، بالرغم من أن عائد السندات 
ألجل ١٠ سنوات ال يزال سلبيا في بعض 
أنحاء أوروبا واليابان. ومن جهة أخرى، 
تعرضت أسواق النفط لهزة كبيرة جراء 
الهجوم الذي تعرضت له بعض املنشآت 
النفطية الســعودية، مما دفع أسعار 
النفط إلى االرتفاع قبل أن تتراجع في 
ظل التعافي السريع لإلنتاج السعودي 
وعودة توجيه األسواق أنظارها نحو 

تدهور آفاق النمو العاملي.
وعلى صعيد األداء االقتصادي في 
الواليــات املتحــدة، كان هناك العديد 
مــن املؤشــرات الدالــة علــى تباطؤ 
النشــاط االقتصادي. وكانت بيانات 
مؤشر مديري املشــتريات الصناعي 
الصادر عــن معهــد إدارة التوريدات 
)ISM( أكثرهــا إثــارة للقلــق في ظل 
تعميق املؤشــر خلســائره ووصوله 
إلى 47.١ نقطة في سبتمبر فيما يعد 
أدنى مستوياته املسجلة منذ ١٠ أعوام 
وذلك علــى خلفية التراجع الشــديد 
في طلبات التصدير وســيطرة حالة 
من التشــاؤم التجاري. وكانت هناك 
عوامل أخرى مثيرة للقلق من ضمنها 
تراجع مؤشر القطاع غير الصناعي إلى 
أدنى مستوياته املسجلة في 3 أعوام 
وصوال إلى مســتوى ٥٢.6 نقطة. في 
املقابل، ال يزال سوق الوظائف قويا مبا 
يدعم تسجيل معدالت منو مقبولة على 
صعيد اإلنفاق االستهالكي. وارتفعت 
الوظائف غير الزراعية مبقدار ١36٠٠٠ 
وظيفة في سبتمبر وكان هذا اقل من 
املتوقع ولكن انخفض معدل البطالة 
إلى أدنى مســتوياته املسجلة في ٥٠ 

عاما إلى ٥.%3.
ورأى التقريــر ان مــا يثير القلق 
أن طبيعة ســوق العمــل جتعله أحد 
املؤشرات املتأخرة التي تعكس أعراض 

االجــراء )وأن أحد األعضاء قد صوت 
لصالح خفض الفائدة بواقع ٥٠ نقطة 
أساس( كما أن توقعات »خارطة نقاط 
تصويــت االحتياطــي الفيدرالي على 
أسعار الفائدة« ما زالت تشير إلى ان 
أسعار الفائدة لن يتم خفضها مجددا 
في ٢٠١٩-٢٠٢٠. وذلك في ظل االبقاء 
على توقعــات النمو والتضخم للعام 
املقبل دون تغير عند مســتوى ٢.٠% 
و١.٩% علــى التوالي، مما يؤشــر إلى 
عدم وجود حاجة قوية التخاذ املزيد 
مــن التدابير. إال أن األســواق ما زلت 
حتتفــظ بوجهة نظــر مختلفة، حيث 
تصل نســبة احتمال خفض أســعار 
الفائــدة على األقل مــرة واحدة خالل 

العام احلالي إلى قرابة %84. 

اقتصاد منطقة اليورو
حتيط األنباء املتشائمة باقتصاد 
منطقة اليورو في ظــل تدهور قطاع 
الصناعات التحويلية في معظم أرجاء 

التجــارة  وزارة  أعلنــت 
والصناعــة صــدور تعميم يلزم 
احملــالت والشــركات العاملة في 
مجــال جتــارة املعــادن الثمينة 
اإلعالن عن أسعار املعادن الثمينة 
املنشورة في موقع وزارة التجارة 
والصناعــة اإللكترونــي عبــر 

الشاشات الصغيرة أو الكبيرة.
وقالــت »التجــارة« فــي بيان 
صحافــي أمــس إن التعميم حمل 
الرقم »3« لسنة ٢٠١٩، ونص على 
أنه »يتعني على احملالت والشركات 
العاملة في مجــال جتارة املعادن 
الثمينة اإلعالن عن أسعار املعادن 

الثمينة املنشورة في موقع وزارة 
التجارة والصناعة اإللكتروني عبر 

الشاشات الصغيرة أو الالبتوب:
 http://new٢.moci.gov.kw/ar/gold/-

مثــل  الكبيــرة  الشاشــات  أو 
التلفزيونات

 http://new٢.moci.gov.kw/ar/gold/tvg.

وأهابت »التجارة« بجميع احملالت 
والشركات االلتزام، مؤكدة أنها لن 
تتوانى عن اتخاذ اإلجراءات القانونية 

بحق املخالفني.
وذكرت أن هذا اإلجراء يهدف حلفظ 
حقوق املســتهلكني والبائعني ومنع 
أي عملية غش أو تالعب باألسعار.

املنطقــة وتزايد التأثير غير املباشــر 
على قطاع اخلدمات الذي مازال يتسم 
بــأداء جيد. إذ تراجع مؤشــر مديري 
املشــتريات التصنيعي في أملانيا إلى 
أدنى مستوياته املسجلة في ١٠ أعوام 
وصوال إلى 4١.7 نقطة في سبتمبر في 
ظــل تباطؤ وتيرة االســتثمارات وما 
يتبعها من تســارع فــي وتيرة فقدان 
الوظائــف، وذلك علــى خلفية تباطؤ 
نشاط التجارة وسط حالة عدم اليقني 
املتعلقة بانفصال اململكة املتحدة عن 
االحتاد األوروبي. وقد بلغ مؤشر مديري 
املشتريات املركب األوسع نطاقا مستوى 
48.٥ نقطة فيما يعد أولى قراءاته دون 
مستوى ٥٠ نقطة منذ العام ٢٠١3، مما 
يشير إلى احتمال تراجع الناجت احمللي 
اإلجمالي في الربع الثالث، وهو األمر 
الذي من شأنه أن يضع االقتصاد في 
حالة ركود بعد تراجعه بنسبة ٠.١%، 
على أســاس ربعي، في الربع الثاني. 
وتشير النتائج اخلاصة مبؤشر مديري 
املشتريات مبنطقة اليورو ككل )٥٠.١ 
نقطة( إلى الدخول في مرحلة الركود 
االقتصادي بنهاية الربع الثالث اذا ما 
استمرت حالة الضعف وتباطؤ النشاط 

االقتصادي احلالية.

التطورات اخلليجية
تباين اداء املؤشرات االقتصادية 
لدول مجلــس التعاون اخلليجي في 
ســبتمبر، حيث أظهر مؤشر مديري 
املشــتريات في الســعودية مواصلة 
نشاط القطاع اخلاص اكتساب املزيد 
مــن الزخم فــي ظل ارتفاعه للشــهر 
الثالث علــى التوالي إلى ٥7.3 نقطة 
على خلفية تزايد اإلنتاج والطلبيات 
اجلديــدة. وفــي ذات الوقت، أظهرت 
البيانات الرسمية منو الناجت احمللي 
اإلجمالي للقطاع غير النفطي السعودي 
بنســبة ٢.٩% على أساس سنوي في 
الربع الثاني مــن العام ٢٠١٩ )مقابل 
٢.١% في الربع األول من العام ٢٠١٩(. 
وعلى النقيض من ذلك، واصل مؤشر 
مديري املشتريات لإلمارات تراجعه 
وصــوال إلى ٥١.١ نقطة في ســبتمبر 
مقابل ٥١.6 في أغسطس، وذلك في ظل 
ضعف الطلب احمللي. ومن جهة أخرى، 
تقلص العجز املالي في البحرين %38 
على أساس سنوي في النصف األول 
مــن ٢٠١٩ لتصل إلى 3.4% من الناجت 
احمللي اإلجمالــي على خلفية تدابير 
خفض التكاليــف واإلصالحات التي 
ساهمت في تعزيز اإليرادات، مبا في 
ذلك فرض ضريبة القيمة املضافة، في 

إطار برنامج التوازن املالي.
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التباطؤ االقتصادي، والذي سيؤدي في 
نهاية األمر إلــى حدوث تصدعات في 
ســوق العمل مبا ينعكس ســلبا على 
تباطؤ اإلنفاق االستهالكي. وبالفعل، 
فقد بدأت وتيرة التوظيف بالتراجع من 
املتوسط املسجل العام املاضي بواقع 
٢٢3 ألف وظيفة شهريا. إال انه في ذات 
الوقت، ال ينبغي أن يعتبر تباطؤ منو 
ســوق الوظائف من عالمات الضعف 
االقتصــادي إذا كان يعكــس اقتصادا 

يقترب من العمالة الكاملة.
وفي ظل ضبابية التوقعات، خفض 
مجلس االحتياطي الفيدرالي أســعار 
الفائــدة مبقدار ٢٥ نقطة أســاس في 
ســبتمبر - وهي اخلطوة الثانية من 
نوعهــا خالل العام احلالــي - وأبقى 
على املدى املســتهدف ألسعار الفائدة 
عند مستوى ١.7٥-٢.٠٠%. إال ان تلك 
اخلطــوة قد مت تفســيرها علــى أنها 
»متشــددة« إلى حد مــا، حيث صوت 
اثنان من أصل عشرة أعضاء ضد هذا 

مجلس إدارة »بيتك« يرفع توصية للجمعية 
العمومية للموافقة على استحواذه على »املتحد«

تشغيل كامل ملرفق اإلنتاج اجلوراسي
في »غرب الروضتني« بنوفمبر

أوصى مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( بالدعوة إلى انعقاد اجلمعية العمومية 
العادية وغير العادية للنظر في جدول األعمال 
واملوافقة على مشروع االستحواذ على البنك 
األهلي املتحدـ  البحرين، حيث جاء ذلك عقب 
مناقشة املجلس ملوافقة بنك الكويت املركزي 
على اســتحواذ »بيتك« على ١٠٠% من أسهم 

»األهلي املتحد ـ البحرين«.
واكد البنك في بيان على موقع البورصة 
أمــس، ان القرارات النهائية تخضع ملوافقة 
اجلمعية العامة ملساهمي البنكني ومصرف 
البحرين املركزي، وغيرها من اجلهات الرقابية 

املختصة األخرى، وانه ســيتم االفصاح في 
حينــه عن أيــه تطورات جديــدة او مؤثرة 

بهذا الشأن.
يذكر أن املركزي الكويتي كان قد وافق على 
طلب االستحواذ شريطة تقدمي خطة شاملة 
من قبل »بيتــك« لتحول األصول التقليدية 
ملا يتوافق مع الشريعة اإلسالمية، واإلبقاء 
على البنك األهلي املتحد ككيان منفصل، وفي 
يوم ٩ اجلاري، أعلن بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( عن تلقيه موافقة بنك الكويت املركزي 
على قيام البنك باالســتحواذ على ١٠٠% من 
أسهم رأسمال البنك األهلي املتحدـ  البحرين.

محمود عيسى

قالــت مجلة »ميد« ان من املقرر أن يبدأ 
 )3-JPF( 3 تشغيل مرفق اإلنتاج اجلوراسي
في حقل غرب الروضتني بالكامل في نوفمبر 
ويشــمل نطاق املشــروع وحدة اســتعادة 

الكبريت، وفقا ملصادر صناعية مطلعة.
واضافت ان شــركة نفط الكويت كانت 
قد ارســت العقد البالغة قيمته 377 مليون 
دوالر على شركة سبيتكو Spetco الكويتية 

في يوليو ٢٠١6.
ويشمل نطاق املرحلة األولى من املشروع 
بناء منشأة ملعاجلة الغاز ومنشأة ملعاجلة 
النفط بطاقة ١٢٠ مليون قدم مكعبة قياسية، 
و4٠ الــف برميل يوميــا على التوالي، وقد 
مت تنفيــذ املرحلة األولى بالكامل في نهاية 
مارس ٢٠١8، اما املرحلة الثانية من املشروع 
وهي وحدة استخالص الكبريت، فقد ذكرت 
املصادر انه كان من املقرر تشغيلها بالكامل 
في يوليو من العام املاضي ولكنها تعرضت 
لتأخيرات كبيرة بســبب مشكالت تتعلق 

باالنشاء.
ومت طرح املشــروع باســتخدام منوذج 
مرفــق اإلنتاج املبكــر EPF بدال من منوذج 
الهندسة والتوريد والبناء EPC، ويشبه عقد 
EPF املســتخدم في الكويت منوذج البناء 

والتشــغيل والتحويل BOT، والذي يسمح 
للمقاول الرئيســي باسترداد التكاليف عن 
طريق تشــغيل املنشــأة قبل حتويلها إلى 
شــركة عامة. وكان العقد املمنوح لشــركة 
Spetco أحــد العقــود الثالثة التي شــكلت 
املرحلة الثانية من برنامج الكويت إلنتاج 

الغاز غير املصاحب.
في غضون ذلك، ارسي العقدان اآلخران 
على شركة شلومبيرغر االميركية، وبلغت 
قيمة االول 38٠ مليون دوالر لوحدة االنتاج 
املبكر في حقل شــرق الروضتني، اما العقد 
الثانــي فيتعلــق بتطويــر حقلــي أم نقــا 

والصابرية بقيمة 477 مليون دوالر.
وقالت مجلة »ميد« ان العقود الثالثة التي 
شكلت املرحلة الثانية من برنامج إنتاج الغاز 
غير املصاحب فــي الكويت تقضي بإنتاج 
حوالــي ١٢٠ الــف برميل يوميــا من النفط 
الرطــب وأكثر مــن 3٠٠ مليون قدم مكعبة 
يوميا من الغاز احلامض من حقول الروضتني 
والصابرية وشمال شرق الروضتني وام نقا 
وحقول ظبي شمالي البالد، وينص كل عقد 
على االضطالع بعملية اإلنشــاء والصيانة 
ملدة ٥ سنوات ألنظمة فصل ومعاجلة الغاز 
والنفط وخطوط أنابيب التصدير ومرافق 
معاجلــة مياه الصــرف الصحــي وأنظمة 

الضغط اخلاصة باسترداد ابخرة الغاز.


