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2.3 مليار دينار مبيعات العقار في 7 أشهر
طارق عرابي

يبدو أن السوق العقاري 
الكويتي يتجه نحو حتقيق 
رقم قياسي جديد في تداوالته 
لهذا العام، إذ ومنذ بداية العام 
٢٠١٩ وحتــى نهايــة يوليو 
املاضي )7 أشهر فقط( سجل 
إجمالي تداوالت العقار 4٢7١ 
صفقة بقيمة إجمالية بلغت 

٢٫٣٢ مليار دينار.
وكان إجمالــي التداوالت 
العقارية قد بلغ ٣٫4 مليارات 
فــي ٢٠١5، و٢٫5 مليــار في 
٢٠١6 و٢٠١7، و٣٫7 مليارات 

في ٢٠١٨.
وعلى الرغم من أن موسم 
الصيف لهــذا العــام قد بدأ 
مبكرا مع نهاية شهر رمضان 
منتصف يونيو املاضي تاله 
بدء االجازة املدرسية، إال أن 
التداوالت العقارية ســجلت 
طفــرة فــي إجمالــي أعــداد 
العقارات املتداولة خالل شهر 
يوليو املاضي بلغت 76١ عقارا 
بقيمة 47٨٫٢ مليون دينار، 
مقارنة بـ 4٨5 عقارا في يونيو 
املاضــي بلغت قيمتها آنذاك 

٢٨٣٫١ مليون دينار.
التداوالت قفزة  وشهدت 
كبيــرة في اعــداد العقارات 
املتداولة خالل يوليو املاضي 
مقارنة بالشــهر السابق له 
بواقــع ٢76 عقــارا موزعــة 
على مختلف قطاعات العقار 
وبنسبة ارتفاع بلغت %6٣٫٣، 
فيما ارتفعت القيمة االجمالية 
بنســبة 77٫7% وبفارق بلغ 

٢٠٩٫١ مليون دينار.
وشهد شهر يوليو تداول 
4٩٨ عقــارا خاصــا )عقــود 
ووكاالت( بقيمــة إجماليــة 
بلغــت ١64٫6 مليــون دينار 
مقارنة بـ ٢76 عقارا في يونيو 

بقيمة ٨7٫7 مليون دينار.
أما العقارات االستثمارية 
فبلغت ١6٣ عقارا بقيمة ١55٫4 
مليون دينار، فيما بلغت أعداد 
العقارات التجارية املتداولة 
فــي يوليو ٨7 عقــارا بقيمة 
١4٣٫٩ مليون دينار، مقارنة 

العقاري الكويتي.
كذلك لعب العقار التجاري 
دورا بارزا في حركة السوق 
خالل العام احلالي، حيث مت 
تداول ٣5٣ عقارا بقيمة 444٫١ 
مليون دينار، وهي أرقام ال 
ميكن االستهانة بها في ظل 
االوضاع االقتصادية احلالية.
وأضافوا أن الطلب على 
العقار احمللي قد ارتفع بسبب 
غياب الفرص االســتثمارية 
البديلة، والتي كانت تتمثل 
العقــاري  فــي االســتثمار 
خارج الكويت، او االستثمار 
في قطاعات أخرى كســوق 
االوراق املالية أو غيرها من 
االدوات االستثمارية االخرى، 
حيــث أدى تراجــع الفرص 
االســتثمارية في األســواق 
إلــى  احملليــة واخلارجيــة 

احمللي خالل الفترة املقبلة، ال 
سيما في ظل تقلبات االسواق 
العاملية من جهة، وكذلك في 
ظل احلديــث عن تباطؤ في 
منو العديد من تلك االسواق، 
ناهيك عن االوضاع السياسية 
التي  واالقتصادية الصعبة 
يشهدها عدد من االقتصادات 
العاملية، ما جعل من السوق 
الكويتــي مــالذا  العقــاري 
آمنــا لشــريحة كبيــرة من 
املستثمرين، باعتباره سوقا 
مستقرا وأكثر أمانا في الفترة 

احلالية.
وفــي ذات الوقــت توقع 
املراقبون عودة شريحة كبيرة 
من رؤوس االموال احمللية من 
االسواق العاملية خالل الفترة 
القليلة املقبلة، وبالتالي فإن 
رؤوس االموال هذه قد تتجه 
إلى السوق العقاري احمللي، 
السيما في ظل غياب الفرص 
االستثمارية من جهة، وتدني 
معدالت الودائع البنكية من 

اجلهة االخرى.

توجه املستثمرين إلى السوق 
احمللي الذي أثبت استقراره 
وقدرتــه علــى احلفاظ على 

أموال املستثمرين.
وأكد املراقبون أن رؤوس 
االموال الصغيرة التي تتراوح 
بني مليون و٢ مليون دينار، 
أصبحت تركز استثماراتها 
في العقار االســتثماري، ما 
أدى إلــى طفــرة فــي حركة 
التــداوالت في هــذا القطاع 
أســهمت في ارتفاع أسعاره 
في ظل ارتفاع الطلب عليه، 
فيما ركــزت رؤوس االموال 
الكبيرة أعمالها على العقار 
التجاري الذي شهد تداوالت 
قاربت النصف مليار دينار 
خالل االشهر السبعة املاضية.
وراهــن املراقبــون على 
استمرار الطلب على العقار 

تداوالت عقارية بنصف مليار دينار في يوليو املاضي

بـ ٨٣ عقارا في يونيو بقيمة 
5٣٫١ مليون دينار.

تداوالت نشطة
مراقبون عقاريون علقوا 
علــى التــداوالت العقاريــة 
بقولهــم إن القطاع العقاري 
الكويتي بات جاذبا لشريحة 
كبيــرة مــن صغــار وكبار 
املســتثمرين، حيــث شــهد 
العــام احلالــي منــذ بدايته 
تداوالت نشطة في مختلف 
القطاعات، وذلك بفضل الطلب 
املتزايد على العقار السكني 
تشــير  إذ  واالســتثماري، 
إلى  العقارية  االحصائيــات 
تــداول ٢٩١٩ عقــارا خاصا، 
و٨6٩ عقارا استثماريا، وهي 
أرقام ومؤشرات تعكس مدى 
قوة وثبات الطلب في السوق 

مراقبون: تقلبات األسواق العاملية عززت الطلب على العقار احمللي 
ارتفاع الطلـب على العقار لغيـاب الفـرص االستثماريـة البديلـة

40 دولة حول العالم
خفّضت الفائدة منذ بداية 2019

جتتاح جميع أنحاء العالم موجة عارمة 
من خفض معدالت الفائدة، مع حترك البنوك 
املركزية الكبرى نحو التيسير النقدي في 

مسعى لكبح تباطؤ االقتصاد.
وبعد أن كان اجلميع يتبع، في الغالب، 
سياســات نقدية نقدية متشددة نوعا ما 
بقيادة بنــك االحتياطــي الفيدرالي حتى 
نهايــة العام املاضي، فإن عام ٢٠١٩ اعتبر 

مبنزلة نقطة حتول.
وفي حني أن البنوك املركزية حول العالم 
متكنت مؤخرا من اتباع اللهجة املتشددة في 
سياستها النقدية والتخلص شيئا فشيئا 
من برامج التيسير الكمي التي اتبعتها في 
أعقــاب األزمة املالية العامليــة عام ٢٠٠٨، 
لكن االنتكاسة التي ضربت منو االقتصاد 
العاملــي واملخاوف املتناميــة على خلفية 
تصعيد احلــرب التجارية بــني الواليات 
املتحدة والصني إضافة إلى أرقام التضخم 
التي التزال بعيدة عن مســتهدف البنوك 
املركزية، دفعت العالم مجددا للعودة إلى 
اللهجة احلذرة وامليل خلفض معدالت الفائدة 
من أجل دعم وتعزيز الوضع االقتصادي.
وبالنظر إلى خريطة حتركات معدالت 
الفائــدة في العام احلالي حتى 7 اجلاري، 
فــإن اخلفض كان الســمة الســائدة حول 
العالم مع حقيقة أن 4٠ دولة حول العالم 
جلأت إلى تقليص الفائدة بقيادة التحركات 
املفاجئة من قبل األسواق الناشئة، حسب 

»مباشر«.
وجدير بالذكر أن عدد مرات أو احلجم في 
املرة الواحد سواء خلفض أو زيادة الفائدة 
في العام احلالي جاء متفاوتا وفقا لرؤية 
كل دولة، مع حقيقة أن البنك املركزي في 
الدولــة صاحبة أكبر اقتصاد حول العالم 
خفض الفائدة مرة واحدة فقط مبقدار ٢5 

نقطة أساس )٠٫٢5%(.
ورغم التحرك احلذر من جانب الفيدرالي، 
لكنــه بــدأ أولى خطــوات التحــول نحو 
سياســات تيسيرية أكثر مع إعالنه وقف 
برنامــج خفــض امليزانيــة العمومية في 
وقت مبكر عن املعلن سابقا، بينما اليزال 

البنك املركزي األوروبي يلمح للتحرك عند 
احلاجة. وشهد العالم خفض معدل الفائدة 
6١ مرة في العام احلالي مقارنة بـ١٣ حالة 

سجلت اإلفصاح عن زيادة في الفائدة.
ومن املالحظ أن تركيا التي تعد االقتصاد 
األكبر في الشرق األوسط، كانت أكبر دولة 
تقلص معدل الفائدة هذا العام بعدما نفذت 
خفضا قدره 4٢5 نقطة أساس دفعة واحدة 
فــي اجتماعها األخير مع عالمات إيجابية 

بشأن االقتصاد والتضخم.
وتعتبر تشيلي وطاجيكستان الدولتان 
الوحيدتان اللتان قامتا بالتحول من رفع 
الفائدة في الشــهر األول من العام احلالي 
مبقدار ٢5 و75 نقطة أساس على الترتيب 
إلى اخلفض مبقدار 5٠ و١5٠ نقطة أساس 

في وقت الحق من عام ٢٠١٩.
فــي حني أن أكبر عــدد حلاالت خفض 
الفائدة في الدولة الواحدة متت مشاهدته 
في أذربيجان التي قلصت الفائدة 5 مرات 
هذا العام لتصبح ٨٫٢5% تليها الهند بتنفيذ 

4 مرات باخلفض لتصبح حاليا %5٫4٠.
وفي الوقت نفسه، جلأت بعض الدول 
خلفض قوي بلغ ١٠٠ نقطة أساس في املرة 
الواحدة مثل موزمبيق ومصر وغانا لتهبط 
الفائدة إلى ١٣٫٢5 و١5٫75 و١6% على التوالي.
كمــا أن ماالوي قلصــت الفائدة مرتني 
بنحو ١٠٠ و١5٠ نقطة أساس على الترتيب 

لتقف تكاليف االقتراض عند ١٣٫5%.
ويعد معدل الفائدة في كل من أستراليا 
وصربيا عند مستوى قياسي متدن بعدما 
بلــغ ١% فــي أســتراليا وســجل ٢٫5% في 

األخيرة.
وعلى عكس التيار الشــائع، ســارت 6 
دول فقط حول العالم في اجتاه زيادة معدل 
الفائدة خــالل العام احلالي نظرا لظروف 
اقتصادية خاصة بكل حالة على حدة. وكانت 
أبرز هذه الدول باكستان كونها رفعت معدل 
الفائــدة 4 مرات في العــام احلالي بزيادة 
٢٢5 نقطة أساس في املجمل ليصبح معدل 
الفائدة ١٣٫٢5%، تليها النرويج بزيادة مرتني 
لتصعد تكاليف االقتراض إلى ١٫٢5% حاليا.

تركيا أكبر دولة قلَّصت املعدل خالل العام

انهيار تاريخي لألسهم والعملة في »األرجنتيني«.. فما مصير اقتصادها؟
أثــار االنهيار التاريخي لســوق 
األســهم األرجنتيني وتدهور قيمة 
العملة احمللية مخاوف من أن ثاني 
أكبر بلد في أميركا اجلنوبية يسير 
في طريقه نحو التخلف عن ســداد 
الديون، حيث كشفت عملية تصويت 
أولي لالنتخابات شهدتها البالد عن 
نتائج صادمة، بحسب تقرير لـ »سي 

إن بي سي«.
وتأتي هذه املخاوف بعدما هبط 
سوق األسهم في البالد )وفقا للقيمة 
الدوالرية( بنسبة 4٨% خالل تعامالت 
اإلثنني الثاني عشــر من أغسطس، 
وهــو أكبــر انخفــاض يومــي ألي 
ســوق منذ عام ١٩5٠ وفقا لبيانات 
»رويتــرز«، وتزامن ذلك مع هبوط 
حــاد في قيمة البيــزو أمام الدوالر 
ليسجل أدنى مستوياته على اإلطالق.

التخلف عن سداد الديون
وفــي التصويــت املبكــر الــذي 
عقد يــوم األحد احلادي عشــر من 
أغسطس واعتبره كثيرون مقياسا 
رئيسيا للجولة األولى من انتخابات 
الرئاسة املقرر عقدها في األرجنتني 
أواخر أكتوبر املقبل، خسر الرئيس 
»موريسيو ماكري« بفارق أكبر بكثير 

من املتوقع.
وتضاعفت تكلفــة التأمني على 
االســتثمار فــي الديون الســيادية 
األرجنتينيــة ثــالث مــرات تقريبا 
أمــس  املنتهــي  خــالل األســبوع 

اخلميس، وارتفعت أســعار مبادلة 
العجز االئتماني األرجنتيني ألجل 5 
سنوات إلى ٢7٢٠ نقطة أساس بحلول 
األربعــاء مقارنة بـ ١٠١7 نقطة يوم 

اجلمعة السابق للتصويت.
وتشير أحدث تقديرات »آي إتش 
إس ماركيت« إلى أن احتمال التخلف 
عن سداد الديون السيادية خالل فترة 
عــام واحد يبلغ اآلن 55%، في حني 
يبلغ ٨٢٫5% لفترة خمس سنوات.

احتياجات ضخمة وغياب للمصداقية
وفي محاولة لتخفيف آثار األزمة 
االقتصادية قبل أقل من ثالثة أشهر 
من االنتخابات، أعلن »ماكري« عن 
حزمة إعانــات مبنظومــة الرعاية 
االجتماعية، وخفض الضرائب على 
العاملني ذوي الدخل املنخفض بحلول 
يوم األربعاء التالي للتصويت األولي.

وكانــت هذه اإلجــراءات مبنزلة 
حتــول كبير فــي جهــود الرئيس 
»املدعومة« من صندوق النقد الدولي 
لتحقيق التوازن في ميزانية البلد 
احملاط باألزمات، ورغم أن املشاركني 
في األســواق بــدوا غيــر مقتنعني 

مبقترحاته.
البيــزو  البعــض  ويعتبــر 
األرجنتيني مبنزلة مؤشر على صحة 
االقتصاد، وقد فقد ربع قيمته تقريبا 
خالل األربعة أيام الالحقة للتصويت 
األولي، في حني بلغت خسائر سوق 
األسهم ما نسبته ٣5% تقريبا خالل 

ثالثة أيام.
ويعتقد محللو »بنك أوف أميركا 
ميريــل لينــش« أن هنــاك احتماال 
بنســبة 5٠% أن تتخلف األرجنتني 
عن ســداد ديونها الســيادية العام 
املقبل، وقال املصرف، إن االحتياجات 
املالية احلكومية الهائلة التي تبلغ 
٣٠ مليــار دوالر العام املقبل تضع 

البالد في موقف مالي صعب.
إلى جانب ذلك، حذر املصرف من 
أن انعدام مصداقية الســوق يعظم 
احتمال التخلف عن ســداد الديون، 
مضيفا أن انهيار السوق مؤخرا قد 
يؤثر ســلبا على حركــة االقتصاد، 
مع احتمال تشهد البالد ركودا للعام 

الثالث على التوالي في ٢٠٢٠.

موقف صندوق النقد
يقول احمللل اإلستراتيجي لدى 
»شــارد كابيتال« للخدمــات املالية 
واالستشارية، »بيل بلني« إن األزمة 
االقتصادية فــي األرجنتني تتعلق 
كليــا باملصداقيــة العاملية، ومتثل 
إخفاقا كبيرا آخر، مضيفا أن رئيسة 
صنــدوق النقد الدولي »كريســتني 
الغــارد« أبدت تأييدها الشــخصي 
حلكومــة »ماكري«. ويــرى »بلني« 
أن قرار »الغارد« بدعم »ماكري« كان 
سيئا، مضيفا أن السياسة الداخلية 
في ثاني أكبر دول أميركا اجلنوبية 
جعلت صندوق النقد الدولي يبدو 

كما لو أنه »غبي«.

الواليات املتحدة ستمنح »هواوي«
90 يوماً للشراء من موردين أميركيني

رويترز: توقع مصدران مطلعان أن متدد 
وزارة التجارة األميركية مهلة تسمح لشركة 
هواوي تكنولوجيز بالشــراء من شركات 
توريد أميركية حتى تستطيع خدمة عمالئها 
احلاليني. وأضاف املصدران أنه سيتم متديد 
»الترخيص العام املؤقت« لهواوي ٩٠ يوما.
وكانــت وزارة التجــارة األميركيــة قد 
ســمحت في بــادئ األمر لهواوي بشــراء 
بعض السلع أميركية الصنع في مايو بعد 
وقت قصير من إدراج الشركة على قائمتها 
السوداء بهدف احلد من أثر ذلك على عمالئها 
الذين يشغل كثير منهم شبكات في الريف 

األميركي. وســيأتي التمديد ليجدد اتفاقا 
من املقــرر أن ينتهي في ١٩ اجلاري لتظل 
»هواوي« قادرة على االحتفاظ بشــبكات 
االتصــاالت احلاليــة وتوفيــر حتديثــات 
لبرامــج هواتف هــواوي احملمولة. وقال 
أحــد املصدرين إنه من املتوقع أن يتحدث 
الرئيس األميركي دونالد ترامب مع نظيره 
الصيني شــي جني بينغ مطلع األســبوع 
اجلــاري. والتزال »هــواوي« ممنوعة من 
شراء قطع غيار ومكونات أميركية لتصنيع 
منتجات جديدة، دون احلصول على تصاريح 

خاصة إضافية.

إنتاج »أوپيك« يتراجع 246 ألف برميل في يوليو
رويترز: خفضت منظمة 
البلدان املصــدرة للبترول 
)أوپيك( في تقرير شهري، 
توقعاتها لنمو الطلب على 
النفط فــي ٢٠١٩ مبقدار 4٠ 
ألف برميل يوميا، وأشارت 
إلــى أن الســوق ستســجل 

فائضا طفيفا في ٢٠٢٠.
إن  »أوپيــك«  وقالــت 
الطلب على نفطها ســيبلغ 
في املتوســط ٢٩٫4١ مليون 
برميــل يوميا العــام املقبل 
بانخفاض ١٫٣ مليون برميل 
يوميا مقارنة بالعام احلالي، 
لكنها رفعت توقعات ٢٠٢٠ 
مبقدار ١4٠ ألف برميل يوميا 
مقارنة بالتوقعات الصادرة 

في الشهر املاضي.
وأضافــت »أوپيــك« ان 
إنتاجهــا النفطي في يوليو 
انخفــض ٢46 ألــف برميل 
يوميــا إلــى ٢٩٫6١ مليــون 

وعلــى الرغم مــن هذا، فإن 
إنتــاج أوپيــك يزيــد على 
مســتوى الطلب املتوقــــع 

منظمــة أوپيك في الشــهر 
املاضي، وذلك مبقدار ١٣4 ألف 
برميل يوميا ليصل إجمالي 
إنتاجها النفطي إلى ٩٫6٩٨ 

ماليني برميل يوميا.
كما انخفض إنتاج إيران 
مــن النفط مبقــدار 47 ألف 
برميــل يوميــا عنــد ٢٫٢١٣ 

مليون برميل يوميا.
وهبط اإلنتاج النفطي في 
ليبيــا وڤنزويال في يوليو 
املاضي مبقدار 4٢ ألف برميل 
و٣٢ ألف برميل يوميا على 

الترتيب.
ويشــير التقرير إلى أنه 
ســيكون هنــاك فائض في 
املعروض في ٢٠٢٠ مبقدار 
٢٠٠ ألــف برميــل يوميا إذا 
واصلــت »أوپيــك« ضــخ 
النفط باملعدل املســجل في 
يوليو وظلت بقية العوامل 

متساوية.

في ٢٠٢٠.
وقــــادت السعوديـــــة 
اإلنتــاج داخــل  انخفــاض 

برميــل يوميــا مــع تعزيز 
الســعودية خلفض اإلنتاج 
أكثــر مما يتطلبــه االتفاق. 


