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اقتصاد

يصل إلى  % 2فقط مع تراجع معدالت البطالة

«الوطني» :توقعات بتباطؤ نمو االقتصاد األميركي خالل العام الحالي
وا���ص��ل��ت ع���ائ���دات ال�سندات
العاملية تراجعها احلاد خالل
الأ�سبوع املا�ضي مبا يعك�س
�إلى حد ما املخاوف املتعلقة
بالنمو العاملي .وقد �شجع ذلك
امل�شاركني يف ال�سوق للبدء يف
ت�سعري �إمكانية �إق��دام البنوك
املركزية الكربى على خف�ض
�أ�سعار الفائدة .وك��ان البنك
االحتياطي النيوزيلندي �أول
بنك مركزي من �ضمن جمموعة
الع�رشة الكربى يعلن �رصاحة
عن تبني �سيا�سة نقدية تي�سريية
مبا يعك�س حالة القلق جتاه
تراجع معدالت النمو العاملي
وارتفاع ال��دوالر النيوزيلندي
امللقب بالكيوي.
�إال انه على الرغم من ذلك ،كان
تراجع عائدات ال�سندات �أكرث
و�ضوحا يف الواليات املتحدة
ً
ما �أدى �إلى حترك فروق عائدات
ال�سندات يف اجت���اه معاك�س

للدوالر� ،إال انه متكن من ال�صمود
مقابل العمالت الرئي�سية نظر ًا
ال�ستمرار ال�ضغوط الناجتة عن
حالة عدم اليقني يف الت�أثري
على العمالت الأخ��رى بخالف
الدوالر.
وح�سب تقرير �صادر عن بنك
الكويت الوطني ت�شري الدالئل
�إلى �أن االقت�صاد الأمريكي لي�س
حم�صنًا يف مواجهة ا�ستمرار
تباط�ؤ النمو العاملي يف العام
 .2019وكما متت مراجعة منو
الناجت املحلي الإجمايل للربع
الرابع وخف�ضها �إلى  %2.2من
 ،%2.6فيما يعد �أقل بكثري من
املعدالت املتوقعة ،حيث �أن
تلك الن�سبة �أقل ب�شكل حاد من
ن�سبة  %3.4امل�سجلة يف الربع
الثالث .باال�ضافة �إل��ى ذلك،
تراجعت م�ؤ�رشات ثقة امل�ستهلك
من  131.4نقطة �إلى  124.1نقطة
مع تراجع امل�ؤ�رشات اخلا�صة

• جون ويليامز

بالتوقعات والظروف احلالية.
و�أخرياً ،ف�إن االقبال ال�شديد على
�رشاء �سندات اخلزانة الأمريكية
ير�سل �إ�شارات وا�ضحة عن حالة
القلق ال�سائدة جتاه امل�ستقبل.
وق��ال التقرير�« :أ���ش��ار العديد

من م�س�ؤويل جمل�س االحتياطي
ال��ف��ي��درايل يف ت�رصيحاتهم
الأ�سبوع املا�ضي �إل��ى توقع
تباط�ؤ النمو االقت�صادي هذا
ال��ع��ام� ،إال ان��ه��م �أب��ق��وا على
النظرة التفا�ؤلية .وقال رئي�س
االحتياطي الفيدرايل يف والية
ن��ي��وي��ورك ج��ون ويليامز ان
«الو�ضع الأرج���ح» يتمثل يف
�إمكانية منو االقت�صاد الأمريكي
بن�سبة  %2فقط م��ع تراجع
معدالت البطالة و�أن احتمال
ح���دوث رك���ود ه��ذا ال��ع��ام «ال
يعد مرتفع ًا مقارنة ب�أي �سنة
�أخرى».
من جانب �آخ��ر� ،رصح رئي�س
االحتياطي الفيدرايل ب�سانت
ل��وي�����س ،جيم�س ب����والرد ان
«�سل�سلة البيانات الأ�ضعف رمبا
تكون م�ؤقتة يف معظمها»  ،و�أنه
«من ال�سابق لأوانه التفكري يف
خف�ض �أ�سعار الفائدة».

تبعث األمل في التوصل

إلى االتفاق التجاري

و�سجل منو واردات ال�سلع
حت����دث حم���اف���ظ البنك
العاملية يف يناير �أدنى
املركزي الأوروب��ي ماريو
م�ستوياته منذ الك�ساد
دراغ��ي الأ�سبوع املا�ضي
ع��ن ال��و���ض��ع االقت�صادي
الكبري على خلفية تزايد
ملنطقة ال��ي��ورو معزز ًا
حالة ع��دم اليقني جتاه
االراء املنادية با�ستمرار
ال���ن���زاع���ات ال��ت��ج��اري��ة
وتباط�ؤ اقت�صادات الأ�سواق
ال�����س��ي��ا���س��ة ال��ن��ق��دي��ة
النا�شئة ،ال �سيما ال�صني.
التي�سريية .و�أكد دراغي �أن
و�أ���ض��اف التقرير« :يرى
فقد زخم النمو يف منطقة
دراغ��ي �أن��ه حتى الآن ظل
اليورو العام املا�ضي قد
االقت�صاد املحلي مرنً ا
امتد �أثره يف العام 2019
ن�سب ًيا وما زالت حمركات
نتيجة ل�سيادة حالة عدم
اليقني جت��اه االقت�صاد
التو�سع احل��ايل قائمة.
�إال ان املخاطر املتعلقة
العاملي على نطاق وا�سع.
ب��االف��اق االقت�صادية ما
وتابع �أن فقدان زخم النمو
• ماريو دراغي
ت��زال تتجه �إل��ى اجلانب
ات�ساعا
ميكن �أن ي�صبح �أكرث
ً
وا�ستمرارا �إذا حتقق نوعان من املخاطر� :أوالً ،ال�سلبي .وال�س�ؤال ال��ذي يطرح نف�سه الآن
ً
يف حالة ا�ستمرار تدهور الطلب اخلارجي ،هو ما �إذا كانت ال�سيا�سة النقدية احلالية
وثانياً� ،إذا انتقل هذا التدهور ليطال الطلب �ست�ساهم يف ا�ستمرار دعم الطلب املحلي؟
املحلي.وقال تقرير بنك الكويت الوطني يف ومع خف�ض توقعات الت�ضخم هذا العام لي�صل
ذات الوقت� ،أكد دراغي �أن اخلطر الأول قد �إلى  %1.6يف العام � ،2021ستبقى ال�سيا�سة
حتقق ن�سب ًيا .حيث وا�صلت التجارة العاملية النقدية للبنك املركزي الأوروب���ي مالئمة
تدهورها ،مما �أث��ر ب�شكل كبري على قطاع و�سوف ت�ستجيب لأي تغيريات قد تطر�أ على
توقعات الت�ضخم».
ال�صناعات التحويلية.

ق��ال وزي��ر اخلزانة الأمريكي
�ستيفن منوت�شني �إن��ه يتطلع
قدم ًا �إلى «اجتماعات مثمرة»
ل��دى و�صوله �إل��ى بكني مع
امل��م��ث��ل ال��ت��ج��اري روب���رت
الي��ت��ه��اي��زر حل�����ض��ور جولة
ج���دي���دة م���ن امل��ف��او���ض��ات
التجارية مع ال�صني .و�رصح
منوت�شني قائالً« :ي�سعدين �أنا
وال�سفري اليتهايزر العودة
جمدد ًا �إلى بكني ،ونتطلع �إلى
اجتماعات مثمرة» .كما �أفادت
رويرتز ب�أن املقرتحات التي
قدمتها ال�صني تعد �أف�ضل مما
مت طرحه يف ال�سابق مبا يبعث
• �ستيفن منوت�شني
الأمل يف التو�صل �إلى االتفاق
التجاري املن�شود.
وقال تقرير بنك الكويت الوطني�« :أما على �صعيد �أ�سواق الأ�سهم
فقد �شهدت ا�ستقرار ًا بعد �أن تبني اقرتاب املحادثات التجارية بني
الواليات املتحدة وال�صني من التو�صل �إلى حل و�سط .وبعد عقد
اجتماعات عديدة على مدى ال�شهور املا�ضية ،ذكرت وكالة رويرتز
�أن بكني قدمت خطة جديدة للحد من نقل التكنولوجيا وفتح الأ�سواق
ال�صينية �أمام املناف�سة الأجنبية.

«اإلسترليني» يواجه التقلبات الناجمة عن «بريكست»

«بيت الطاقة» تتمم تخارجها
من «كويت إنيرجي»

�أمتت �رشكة بيت الطاقة القاب�ضة عملية التخارج من ح�صتها البالغة
 %13.77يف �رشكة كويت �إنريجي ،وحتويل الأ�سهم امل�شرتاة ،وفق
بيان بيت الطاقة لبور�صة الكويت �أم�س وتابعت ال�رشكة� ،أنه مت
حت�صيل قيمة العقد مبا يعادل  19.98مليون دينار « 65.9مليون
دوالر» ،مع االعرتاف ب�أرباح البيع البالغة  5.98ماليني دينار «19.73
مليون دوالر» خالل الربع الأول من  .2019وكانت بيت الطاقة قد
�أعلنت يف  21مار�س احلايل ،موافقة املحكمة امللكية يف جري�سي على
�إمتام ا�ستحواذ �رشكة يونايتد �إنريجي على كامل �أ�سهم كويت �إنريجي
بقيمة  477.25مليون دوالر.وحققت بيت الطاقة �أرباح ًا �سنوية للعام
املا�ضي بقيمة � 80.17ألف دينار؛ مقابل خ�سائر بنحو  5.04ماليني
دينار يف عام .2017

تحول سلبي في النتائج الفصلية لـ «بتروغلف»
�أظهرت البيانات املالية ل�رشكة اخلليجية لال�ستثمار
البرتويل «برتوغلف» حتو ًال �سلبي ًا يف نتائج ال�رشكة
بالربع الرابع من العام املا�ضي مقارنة بنف�س الفرتة
من عام .2017وبح�سب نتائج ال�رشكة للبور�صة ام�س
بلغت خ�سائر الفرتة � 305آالف دينار « 1.01مليون
دوالر» ،مقابل �أرباح الربع الرابع من عام  2017بنحو
 1.28مليون دينار « 4.22ماليني دوالر».
وحققت ال�رشكة خ�سائر �سنوية للعام املا�ضي بقيمة

 2.65مليون دينار؛ مقابل خ�سائر بنحو  2.35مليون
دينار يف عام  ،2017بارتفاع ن�سبته .%12.8وقالت
ال�رشكة يف بيان للبور�صة�« :إن ارتفاع اخل�سائر
ال�سنوية يعود �إلى توقف احلفار البحري واحلفارات
الأر�ضية .وكانت خ�سائر ال�رشكة تراجعت  %35.5يف
الت�سعة �أ�شهر الأولى من العام املا�ضي ،لت�صل �إلى
 2.34مليون دينار؛ مقابل خ�سائر بقيمة  3.63ماليني
دينار للفرتة املماثلة من عام .»2017

�سلط تقرير بنك الكويت الوطني ال�ضوء على
الأو�ضاع االقت�صادية يف اململكة املتحدة حيث
ا�ستمر اجلنيه اال�سرتليني يف مواجهة تقلبات
ال�سوق على خلفية انف�صال اململكة املتحدة عن
االحتاد الأوروبي ،حيث فقد نحو  %1من قيمته
خالل الأ�سبوع املنتهي يوم اجلمعة  29مار�س
والذي يت�صادف مع التاريخ املحدد لالنف�صال
ر�سمي ًا.
وبد ًال من انف�صال اململكة املتحدة عن االحتاد
الأوروب��ي� ،أع��ادت رئي�سة ال��وزراء ترييزا ماي
�صفقة االنف�صال التي خ�رست الت�صويت عليها
مرتني �إل��ى ال�برمل��ان م��رة اخ��رى للت�صويت
عليها.
وقال التقرير �صوت الربملان ب�أغلبية � 344صوتا
ل�صالح رف�ض اتفاق االن�سحاب مقابل � 286صوتا.
و�سيكون �أمام اململكة املتحدة حتى � 12أبريل -
وهو التاريخ الذي يتعني على اململكة املتحدة
�أن ت�شري فيه �إلى ما �إذا كانت �ستقدم مر�شحني
يف انتخابات الربملان الأوروبي « -للإ�شارة �إلى
قدما».
طريق امل�ضي ً
وي�ترك هذا الت�صويت للمملكة املتحدة جمالأ
ملدة �أ�سبوعني فقط للتو�صل �إلى حل ،ومل يت�ضح
بعد اخلطوة املقبلة حلكومة ترييزا ماي� ،إال ان
املجل�س الأوروبي دعا لإقامة قمة �أوروبية طارئة
يف � 10أبريل.

األردن ينتظر موافقة الحكومة العراقية على أنبوب النفط
�أع��ل��ن��ت وزي���رة ال��ط��اق��ة وال�ث�روة
املعدنية الأردنية هالة زواتي �أن
العراق �أنهى التح�ضريات لتنفيذ مد
�أنبوب لنقل نحو مليون برميل نفط
يومي ًا من مدينة الب�رصة لت�صديرها
ع�بر ميناء العقبة على البحر
الأحمر ،و�أن امل�رشوع ينتظر موافقة
جمل�س ال��وزراء العراقي .وتقدر
تكلفة امل����شروع بنحو  18مليار
دوالر.و�أك��د ع�ضو جلنة الطاقة يف
جمل�س النواب الأردين النائب جمال
قموه �أن اجلانبني العراقي والأردين
يعمالن على ت�رسيع �إج���راءات مد
�أنبوب النفط الذي �سيحقق مكا�سب
اقت�صادية وتنموية لكال البلدين.
و�أ�ضاف �أن �أهمية الأنبوب النفطي
تعاظمت مع اتفاق الأردن وم�رص

والعراق �أخري ًا على �إي�صال الأنبوب
�إل��ى اجل��ان��ب امل����صري ،وه��و ما
�سيتم العمل على �أ�سا�سه خالل
املرحلة املقبلة .ومبوجب االتفاق
الذي ّ
وقعه اجلانبان� ،سيتم ح�سم
فروقات كلف النقل واملوا�صفات
التي ت�شكل نحو  16دوالر ًا من
�إجمايل كلفة كل برميل نفط خام.
و�أو�ضح قموه �أنه من املتوقع �أن
ي�صل الأنبوب �إلى م�رص من خالل
البحر الأح��م��ر م��ن جهة مدينة
العقبة الأردن��ي��ة جنوب ًا ،بحيث
يتم تزويد م�رص مبا حتتاجه من
النفط ،وهذا يعطي النفط العراقي
فر�صة لإيجاد خط جديد لت�صديره
�إلى اخلارج.وكانت الزواتي �أعلنت
يف ت�رصيحات �صحافية �أن موافقة

جمل�س ال�����وزراء ال��ع��راق��ي على
م�رشوع الأنبوب� ،سيتبعها توقيع
اتفاقية بني الأردن والعراق ،ويبد�أ
بعدها تنفيذ م�رشوع الأنبوب الذي
�سيمتد من مدينة الب�رصة ويتفرع
�إل��ى م�صفاة ال��ب�ترول يف مدينة
ال��زرق��اء خ�لال م���روره ب�أرا�ضي
امل��م��ل��ك��ة ،و����ص���و ًال �إل���ى ميناء
العقبة ومنها لل�سوق العاملية.
وق��ال وزي��ر ال�صناعة واملعادن
العراقي �صالح اجلبوري يف فرباير
املا�ضي� ،إنه �سيتم تزويد الأردن
بع�رشة �آالف برميل نفط خام يومي ًا
من نفط كركوك �شمال بغداد ،و�أن
هذه الكمية ت�شكل ما ن�سبته %7
من حاجات اجلانب الأردين ح�سب
االتفاقات بني اجلانبني.

من ال�سنة عتبة  86دوالرا للربميل وا�ستنادا
�إلى �آلية التعديل الدوري لأ�سعار املحروقات
تقرر �إدخال تعديل جزئي على �أ�سعار البيع
للعموم لبع�ض املواد البرتولية» .و�أ�ضافت
ال��وزارة �أن البنزين اخل��ايل من الر�صا�ص
�سيزيد  80مليما لي�صبح ال�سعر اجلديد 2065
مليما على �أن يطبق ال�سعر اجلديد بدءا من
�أم�س.وكانت تون�س رفعت ا�سعار املحروقات

إيران :ارتفاع إنتاج الغاز بحقل بارس
بنسبة %12
�أعلن املدير التنفيذي ملجمع «بار�س اجلنوبي»
للغاز يف �إي��ران �أم�س� ،أن �إنتاج الغاز يف م�صايف
احلقل �شهد ارتفاعا يف العام الإيراين الذي انتهى
يف  20مار�س  ،2019بن�سبة  %12مقارنة مع العام
االي��راين املا�ضي.وقال هادي ها�شم �إن احتياطي
احلقل يحتوي على  14تريليون مرت مكعب من الغاز
الطبيعي و 19مليار برميل من املكثفات الغازية،
�أي ما يعادل  %50من احتياطيات البالد و %8من
احتياطيات الغاز العاملية .و�أ�شار ها�شم زادة
�إل��ى �أن ن�صف ح�صة الطاقة الأحفورية يف البالد

• هالة زواتي

تونس ترفع أسعار البنزين من جديد لخفض عجز الموازنة
قالت احلكومة التون�سية �إنها ق��ررت رفع
�أ���س��ع��ار البنزين بنحو � %4ضمن حزمة
�إ�صالحات يطالب بها املقر�ضون الدوليون
خلف�ض ع��ج��ز امل���وازن���ة .وق��ال��ت وزارة
ال�صناعة وامل�ؤ�س�سات ال�صغرى واملتو�سطة
التون�سية يف بيان «�إن���ه يف ظ��ل االرتفاع
املتوا�صل لأ�سعار النفط وم�شتقاته العاملية
حيث جتاوز �سعر اخلام خالل الفرتة الأخرية

�أ���ش��ار تقرير بنك الكويتي الوطني �إل��ى �أن
امل�ؤ�رشات االقت�صادية يف منطقة اليورو �أظهرت
عالمات �ضعف جديدة الأ�سبوع املا�ضي بعد
ظهور نتائج عدد من م�ؤ�رشات الثقة ب�شكل �أ�سو�أ
من املتوقع .وك�شفت املفو�ضية الأوروبية
�أن املعنويات االقت�صادية يف منطقة اليورو
تراجعت �إل��ى  106.1نقاط يف فرباير مقابل
 106.3يف يناير م�سجلة �أدنى م�ستوياتها منذ
نوفمرب  2016ب�سبب «تراجع الثقة ب�شكل ملحوظ
يف القطاع ال�صناعي».وقال التقرير« :على
�صعيد م�ؤ�رش �آخر ،تراجع م�ؤ�رش مناخ الأعمال
يف منطقة اليورو �إلى  0.53نقطة مقابل 0.69
نقطة ،فيما يعد �أدن��ى من م�ستوى التوقعات

البالغ  0.69نقطة».
وك��ان �أداء املكونات اخلم�سة للم�ؤ�رش �سيئ ًا
ب�صفة ع��ام��ة ،يف ح�ين �شهدت وج��ه��ات نظر
املديرين ح��ول الإن��ت��اج ال�سابق وتوقعات
الإنتاج ،وتقييماتهم لكل من دفاتر الطلبات
العامة والت�صدير تراجعات حادة.
و�أ�ضاف« :كما تت�ضح � ً
أي�ضا حالة انعدام الثقة
يف حتركات عائدات �سندات اخلزانة مع تراجع
عائدات اخلزانة الأملانية لأجل ع�رش �سنوات
�إلى ما دون ال�صفر .ومع تزايد احتمال مواجهة
البنك املركزي الأوروب��ي ل�صعوبات يف رفع
�أ�سعار الفائدة ،هناك �شواهد اخرى تدفع نحو
ا�ستمرار حالة تراجع عائدات ال�سندات».

دراغي :نمو واردات السلع العالمية
سجل أدنى مستوياته

منوتشين :مقترحات الصين

• �إف�صاح «بيت الطاقة» للبور�صة

تراجع المعنويات االقتصادية
في منطقة اليورو

�أربع مرات العام املا�ضي يف حماولة لكبح
عجز املوازنة .وتكافح البالد من �أجل حتقيق
مطالب املانحني لإ�صالح اقت�صادها وخف�ض
العجز يف ميزانيتها يف ظل ا�ضطرابات منذ
الإطاحة بالرئي�س زين العابدين بن علي يف
عام .2011وت�سعى تون�س �إلى خف�ض العجز
يف ميزانيتها �إلى  %3.9من الناجت املحلي
الإجمايل يف .2019

يتم توفريها الآن من قبل جممع «بار�س اجلنوبي»
للغاز.ويبلغ �إنتاج �إيران من حقل «بار�س اجلنوبي»
يف الوقت احلا�رض  610ماليني مرت مك َّعب من الغاز
فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية نحو  660مليون مرت
مكعب.ومت تد�شني املراحل  13و 22و 23و 24من
م�صفاة «بار�س اجلنوبي» ب�صورة ر�سمية يف 17
مار�س با�ستثمارات بلغت وفقا لأرقام ر�سمية بلغت
 11مليار دوالر ال�ستكمال املراحل الأربع ،والتي من
املتوقع �أن تزيد طاقة �إنتاج الغاز يف البالد مبا
ي�صل �إلى  110ماليني مرت مكعب يومي ًا.

