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بسبب تأثير الحروب االقتصادية

توسيع نطاق التعاون في عدة مجاالت

تراجع أسعار «عقارات الرفاهية» حول العالم

اإلمارات وألمانيا تتفقان على تطوير الشراكة االقتصادية

• الضرائب املفروضة على شراء العقارات تصل في اململكة املتحدة إلى %12

�شهدت العديد من العوا�صم العاملية
تراجع �أ�سعار ما يعرف بـ «عقارات
يعرفها منتدى
الرفاهية» ،والتي
ّ
االقت�صاد العاملي بتلك التي تزيد
قيمتها على مليون جنيه �إ�سرتليني،
حيث كان عام � 2018أول عام ي�شهد
مثل هذا الرتاجع العام منذ الأزمة
املالية العاملية قبل عقد كامل،
وذلك للعديد من الأ�سباب.
ول��ع��ل احل���روب االقت�صادية بني
ال��والي��ات املتحدة وال�صني �أحد
الأ�سباب الرئي�سية وراء تراجع
�أ�سعار ع��ق��ارات الرفاهية ،حيث
و�ضعت ال�صني ح��دو ًدا للتحويالت
املالية خلارج البالد «بـ� 500ألف
دوالر ل�ل�أ���ش��خ��ا���ص» يف حماولة
لل�سيطرة على تدفق ر�ؤو�س الأموال
خارج ال�صني «على الرغم من �أنها مل
ت�صبح ظاهرة مقلقة بعد».
و�أدى هذا �إل��ى تراجع امل�شرتيات

ال�صينية من العقارات يف الواليات
املتحدة بن�سبة  %4خالل عام ،2018
لت�صل �إلى  30مليار دوالر فح�سب،
ورغم حمدودية ن�سبة الرتاجع �إال
�أن قيمتها تتمثل يف �أن امل�شرتيات
ال�صينية من العقارات يف الواليات
قيما ت�صاعدية
املتحدة اتخذت
ً
منذ الأزم����ة امل��ال��ي��ة العاملية.
ومل يقت�رص ال�تراج��ع ال�صيني يف
اال�ستثمارات العقارية على الواليات
املتحدة فح�سب ،بل ت�شري تقديرات
«�سيتي بنك» �إلى تراجع امل�شرتيات
ال�صينية من العقارات يف اململكة
املتحدة والعوا�صم الأوروبية بن�سبة
 %7خالل العام املن�رصم.
وت�شري «�إيكونومي�ست» �إلى �أن ت�أثري
ال�تراج��ع ال�صيني ع��ن اال�ستثمار
العقاري يف املدن الرئي�سية كبري
ب�سبب متركز  %16من املليونريات
ح��ول ال��ع��امل يف ال�����ص�ين ،ف�ضلاً

على �أنها �أك�ثر دول��ة ت�شهد ظهور
مليونريات جدد مبا يجعل تراجع
ؤثرا ب�شدة.
اال�ستثمارات ال�صينية م� ً
وي�شري تقرير لبنك «كريدي �سوي�س»
�إلى �أن املليونريات ميتلكون %45
من ال�ثروة العقارية حول العامل
ب�شكل عام يف  ،2018بينما مل يتعد
ن�صيبهم منها  %36يف عام 2010
يف �صعود الفت يرجع جزئ ًيا �إلى
الأزم��ة املالية العاملية يف 2009
واملخاوف املتعلقة بتكرارها.
وعلى الرغم من �أن ذلك يبقي امللكية
�أك�ثر تركيزً ا مبا يعني ب�شكل عام
احلفاظ على ال�سعر ب�سبب قلة عدد
املالكني وبالتايل الو�صول حلالة
ت�شبه احتكار القلة �إلى حد ما� ،إال
�أنها على اجلانب املقابل تعك�س
حالة من «الت�شبع» ب�سبب عدم رغبة
�أ�صحاب املاليني يف احل�صول على
املزيد من العقارات.

تطورات السياسة ومخاوف الركود
تؤثر سلبي ًا على األسعار
جاءت التطورات ال�سيا�سية يف بع�ض الدول لت�ؤثر
�سلب ًا على �أ�سعار عقارات الرفاهية ،بريطانيا على
�سبيل املثال تعاين ب�سبب «بريك�سيت» ،فعلى
الرغم من ارتفاع �أ�سعار العقارات الإنكليزية بن�سبة
 %1خالل عام � ،2018إال �أن هذه الزيادة مل متتد
�إلى عقارات الرفاهية التي تراجعت بن�سبة %2
خالل العام نف�سه.
ويرجع ذلك �إلى تراجع م�شرتيات الأجانب -على
وج��ه اخل�صو�ص الأوروب��ي�ين -للعقارات غالية
الثمن ،ال �سيما يف العا�صمة الربيطانية لندن،
خا�صة مع ت�شكك كثريين يف م�ستقبل االقت�صاد
الربيطاين واحلالة ال�ضبابية امل�سيطرة يف ظل عدم
االتفاق على �صيغة نهائية لالنف�صال عن االحتاد

الأوروب��ي .وكذلك �أث��رت اال�ضطرابات ال�سيا�سية
التي �شهدتها فرن�سا على �أ�سعار عقارات الرفاهية
يف املدن الرئي�سية ،والتي تراجعت بن�سب تراوحت
بني  %7-4خ�لال ع��ام  ،2018و�أدت التطورت
االقت�صادية ال�سلبية يف �إيطاليا �إلى تراجع مماثل
يف العقارات غالية الثمن � ً
أي�ضا .وترجع «فورب�س»
تراجع �أ�سعار العقارات غالية الثمن بدرجة كبرية
� ً
أي�ضا �إلى االنتعا�ش الذي ي�شهده االقت�صاد الأمريكي
خ�لال الأ�شهر املا�ضية ،مبا يجعلها ال تتمتع
بـ «اجلاذبية الكافية» ،غري �أن تراجع ن�سب النمو
الأمريكية والعاملية � ً
أي�ضا� ،سي�ؤدي �إل��ى عودة
الأ�سعار لالرتفاع جمد ًدا ،خا�صة �إذا حدث الركود
«�أو الك�ساد» الذي تخ�شاه الأ�سواق.

استقرار التضخم السنوي بالمغرب في فبراير
�أعلنت املندوبية ال�سامية للتخطيط يف
املغرب �أن م�ؤ�رش �أ�سعار امل�ستهلكني
«الت�ضخم ال�سنوي» ا�ستقر خالل �شهر
فرباير املا�ضي عن م�ستواه قبل عام،
وذلك بعد هبوطه  %0.5على �أ�سا�س
�سنوي يف ال�شهر ال�سابق.
وتراجعت �أ�سعار الغذاء  %1.3على

�أ�سا�س �سنوي يف فرباير بعد �صعودها
 %2.3على �أ�سا�س �سنوي يف يناير،
وزادت �أ�سعار ال�سلع غري الغذائية
 %0.9على �أ�سا�س �سنوي يف فرباير بعد
انخفا�ضها  %0.8يناير.
وعلى �أ�سا�س �شهري ،ا�ستقر م�ؤ�رش �أ�سعار
امل�ستهلكني بعد ارتفاعه  %0.3يف

يناير وبلغ الت�ضخم الأ�سا�سي ال�سنوي
فربايري�شار �إلى �أن املغرب
 %1.1يف
ُ
يتوقع تراجع الت�ضخم �إلى  %1.2يف
 ،2019من  %1.6العام املا�ضي ،كما
يتوقع تراجع منو اقت�صاده �إلى %2.9
يف عام  2019مقارنة بـ %3يف ،2018
و %4.1يف .2017

اتفقت حكومتا الإم��ارات و�أملانيا
االحت���ادي���ة ع��ل��ى ت��و���س��ي��ع نطاق
التعاون يف عدد من املجاالت ذات
االه��ت��م��ام امل�����ش�ترك ،م��ن �أبرزها
تعزيز �أط���ر ال��ت��ع��اون التجاري
واال�ستثماري وتطوير ال�رشاكة
االقت�صادية �إلى م�ستويات �أعلى.
واتفق البلدان على جمموعة من
امل�سارات لتنمية ال�رشاكة والتعاون
يف جم���االت ال��ط��اق��ة و�سيا�سات
املناخ واالقت�صاد الأخ�رض ،حيث
جاءت البنية التحتية �أي�ض ًا كمحور
رئي�سي للتعاون ،مبا ي�شمل �شبكات
القطارات والنقل البحري والطريان
امل�����دين ،ف�����ض�لا ع���ن ال��ت��ع��اون
يف ق��ط��اع��ات ال��رع��اي��ة ال�صحية
والتعليم والزراعة والأمن الغذائي
واملوا�صفات واملقايي�س ،وكذلك
التعاون التجاري واال�ستثماري
وتبادل اخل�برات من خ�لال من�صة
�إك�سبو دب��ي  ،2020والعمل على
م��ب��ادرات وم�شاريع م�شرتكة يف
جمال املدن الذكية .جاء ذلك خالل
اجتماع ال��دورة الـ 11من اللجنة
الإم��ارات��ي��ة الأمل��ان��ي��ة للتعاون
االقت�صادي والتجاري والفني التي
انعقدت يف العا�صمة الأملانية
«برلني» برئا�سة �سلطان بن �سعيد
املن�صوري وزير االقت�صاد الإماراتي
ممث ًال حلكومة الإم����ارات ،وبيرت
�ألتماير وزير ال�ش�ؤون االقت�صادية
والطاقة ممث ًال للحكومة االحتادية
الأملانية.
وي���أت��ي ان��ع��ق��اد اللجنة يف �إط��ار
زيارة مو�سعة لوفد ر�سمي وجتاري

رفيع امل�ستوى من الإمارات �إلى كل
من �أملانيا واملجر ،لبحث �آفاق
التعاون االقت�صادي وتعزيز �أطر
التجارة واال�ستثمار مع الدولتني
الأوروب���ي���ت�ي�ن .و���ش��م��ل برنامج
زي��ارة الوفد �إلى �أملانيا ع��دد ًا من
الفعاليات امل�صاحبة لأعمال اللجنة
االقت�صادية امل�شرتكة ،من �أبرزها
جولة ميدانية للوزير املن�صوري،
وع��دد من �أع�ضاء الوفد الإماراتي
على جمموعة من مقرات ال�رشكات

هبطت �أ�سعار النحا�س ،بعد بيانات
�أوروب��ي��ة و�أمريكية �ضعيفة لن�شاط
امل�صانع �أث��ارت ت�شا�ؤم ًا ب�ش�أن �آفاق
االقت�صاد العاملي ،ودفعت الدوالر
لل�صعود .و�سجل املعدن الأحمر �أكرب
خ�سارة �أ�سبوعية منذ دي�سمرب مع
هبوطه .%1.7و�أنهت عقود النحا�س
القيا�سية يف بور�صة لندن للمعادن
التعامالت منخف�ضة  ،%1.6لت�صل �إلى
 6312دوالر ًا للطن ،مرتاجعة من �أعلى
م�ستوى يف � 8أ�شهر البالغ 6555.50
دوالر ًا ال��ذي و�صلت �إليه يف جل�سة
اخلمي�س.
وق��ال حملل يف «كومرت�س بنك» �إن

قالت �سحر ن�رص ،وزيرة اال�ستثمار
وال��ت��ع��اون ال���دويل امل����صري��ة� ،إن
بالدها تهدف لزيادة اال�ستثمارات
الأجنبية املبا�رشة خا�صة القادمة
من دول �أمريكا اجلنوبية ،يف ظل
التو�سع باملناطق احلرة واتفاقية
التجارة احل��رة املوقعة مع جتمع
املري�سكور.
و�أ���ش��ارت الوزيرة امل�رصية،خالل
لقائها خوان بابلو تريبولدي ،رئي�س
وكالة ت�شجيع اال�ستثمار والتجارة
بالأرجنتني ،على هام�ش م�ؤمتر الأمم
املتحدة املعني بالتعاون فيما بني
دول اجلنوب واملنعقد يف العا�صمة
الأرجنتينية «بوين�س �إير�س» �إلى ما
توفره ال�سوق امل�رصية من فر�ص
ا�ستثمارية كربى ،وتطوير للبنية
الأ�سا�سية ،يف ظل ما يجرى تنفيذه يف
م�رص من م�رشوعات قومية كربى.
وا�ستعر�ضت الوزيرة جتربة م�رص
الناجحة يف �إن�شاء مركز خدمات
امل�ستثمرين ،والإج�����راءات التي
يت�ضمنها امل��رك��ز للتي�سري على
امل�ستثمرين ،كما ا�ستمعت �إلى جتربة
الأرج��ن��ت�ين يف ت�سهيل الإج����راءات
على امل�ستثمرين.والتقت الوزيرة
«ن�رص» كربى ال�رشكات الأرجنتينية
يف جم����االت ال���زراع���ة والتموين
وال�صناعة ،حيث �أكدت ال�رشكات �أن
هذا هو الوقت املنا�سب لال�ستثمار
يف م�رص ،واختيارها مركزا �إقليميا
لت�صدير منتجاتها �إل���ى القارة
الأفريقية والدول العربية لأنها بوابة
اال�ستثمار �إلى �أفريقيا.

ودع����ت ال���وزي���رة رج����ال الأع��م��ال
وامل�ستثمرين يف الأرج��ن��ت�ين �إلى
زي��ارة م�رص للتعرف على الفر�ص
اال�ستثمارية املتاحة ،خا�صة يف
املجاالت التي تتميز فيها الأرجنتني
مثل ال��زراع��ة وال�ث�روة احليوانية
والطاقة املتجددة.كما التقت وزيرة
اال�ستثمار لوي�س ميجيل ات�شيبريى،
وزير الزراعة الأرجنتيني ،حيث مت
بحث �إحياء اللجنة امل�شرتكة يف جمال
التعاون االقت�صادي واال�ستثماري
والتجاري بني م�رص والأرجنتني.

• جانب من االجتماع

ودع��ت «ن�رص» ال��وزي��ر الأرجنتيني
ل��زي��ارة م����صر م��ع وف���د م��ن رج��ال
الأعمال يف جماالت الزراعة والرثوة
احليوانية وال�صناعات الزراعية.
وك��ان��ت وك��ال��ة فيت�ش للت�صنيفات
االئتمانية رفعت ت�صنيف م�رص �إلى
 B+مع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة.
وقالت« :م�رص حققت تقدما يف تنفيذ
الإ�صالحات االقت�صادية واملالية التي
تقود حت�سن ا�ستقرار االقت�صاد الكلي
و�ضبط املوازنة».
و�أ�ضافت« :من املرجح على ما يبدو

�أن الإ���ص�لاح��ات �ستوا�صل حتقيق
نتائج اقت�صادية �أف�ضل فيما بعد
اتفاق �صندوق النقد الدويل».وقبل
يومني ،قال وزير املالية امل�رصي
حممد معيط �إن بالده ت�ستهدف تراجع
العجز الكلي يف م��وازن��ة ال�سنة
املالية املقبلة  2020-2019عند
 %7.2ومنوا اقت�صاديا ن�سبته .%6.1
وبلغ منو الناجت املحلي الإجمايل
امل�رصي  %5.4يف الن�صف الأول من
 ،2019-2018من  %5.2يف الفرتة
ذاتها من ال�سنة ال�سابقة.

الحكومة األميركية تسجل

 234مليار دوالر عجزاً بالميزانية

ب��ي��ان��ات �أوروب��ي��ة تظهر �أن ن�شاط
امل�صانع انكم�ش ب��أ��سرع وت�يرة يف
نحو � 6سنوات وبيانات �أمريكية باهتة
تثريان خم��اوف من �أن من��و ًا عاملي ًا
�ضعيف ًا �سيقو�ض الطلب على ال�سلع
الأولية .ومن بني املعادن ال�صناعية
الأخرى� ،أغلقت عقود النيكل منخف�ضة
� %0.2إلى  12940دوالر ًا للطن ،بينما
هبطت عقود الزنك � %0.7إلى 2815
دوالر ًا للطن .وارتفعت عقود الألومنيوم
 %0.2لتغلق عند  1903دوالرات للطن،
بينما تراجعت عقود الر�صا�ص %0.4
�إلى  2032دوالر ًا للطن ،م�سجلة ثالث
�أ�سبوع على التوايل من اخل�سائر.

�أظهرت بيانات من وزارة اخلزانة الأمريكية �أن احلكومة االحتادية
�سجلت عجزا يف امليزانية بلغ  234مليار دوالر يف فرباير وكان
حمللون قد توقعوا عجزا قدره  227مليار دوالر.
وقالت وزارة اخلزانة �إن الإنفاق االحت��ادي يف فرباير بلغ 401
مليار دوالر ،مرتفعا  %8عن ال�شهر نف�سه يف  ،2018بينما بلغت
الإيرادات  167مليار دوالر بزيادة قدرها .%7وبلغ �إجمايل العجز
يف الأ�شهر اخلم�سة املنق�ضية من ال�سنة املالية  544مليار دوالر
مقارنة مع  391مليار دوالر يف الفرتة نف�سها من ال�سنة ال�سابقة.
وتبد�أ ال�سنة املالية يف الواليات املتحدة يف �أول اكتوبر.

خسائر حادة لعمالت األسواق الناشئة مع قوة الدوالر

• مخاوف التباطؤ االقتصادي تضغط على األسواق الناشئة

الأملانية الكربى ومراكز االبتكار
واملعامل املهمة يف مدينة برلني،
�إلى جانب عقد جل�سة مو�سعة بني
الوفد الإم��ارات��ي وجمموعة كبرية
من امل�ستثمرين و�رشكات القطاع
اخلا�ص يف �أملانيا.
و�شهدت اجلل�سة م�شاركة نحو 20
م�س�ؤو ًال من جهات حكومية �أملانية
و�أكرث من  114ممث ًال عن القطاع اخلا�ص
الأمل���اين ،فيما �ضم وف��د الإم��ارات
نحو  30م��ن كبار ممثلي اجلهات

احلكومية االحتادية واملحلية وعدد ًا
من امل�ستثمرين ورج��ال الأعمال.
و�أكد الوزير املن�صوري ،يف كلمته
خ�لال اجلل�سة الرئي�سية الجتماع
اللجنة االقت�صادية امل�شرتكة� ،أن
الإمارات و�أملانيا تتمتعان بعالقات
ثنائية قوية ورا�سخة تقوم على �أ�س�س
ال�صداقة وامل�صالح امل�شرتكة ،و�أن
البلدين يرتبطان ب�رشاكة متميزة يف
املجال االقت�صادي على نحو يخدم
�أهداف التنمية لكل منهما.

مصر تسعى لزيادة استثمارات دول أميركا الجنوبية

النحاس يتراجع بأعلى وتيرة
منذ  4أشهر

• توقيع اتفاقيات بني اإلمارات وأملانيا

�شهدت عمالت الأ�سواق النا�شئة خ�سائر حادة
خالل تعامالت ام�س مع �صعود ال��دوالر و�سط
القلق ب�ش�أن النمو االقت�صادي.
وتعر�ضت عمالت الأ���س��واق النا�شئة لل�ضغط
مع ت�صاعد خماوف تباط�ؤ النمو االقت�صادي
العاملي بعد بيانات �سلبية يف دول منطقة
اليورو ما دفع الدوالر لل�صعود باعتباره من
الأ�صول الآمنة.
و�أدت البيانات االقت�صادية ال�سلبية �إلى انعكا�س
الفارق بني عوائد الديون احلكومية لآجل 10
�سنوات وبني �أذون اخلزانة الأمريكية لآجل 3
�أ�شهر �إلى النطاق ال�سالب للمرة الأول��ى منذ
.2007وينظر �إلى انعكا�س منحنى
�أغ�سط�س
ُ
العائد على �سندات اخلزانة على �أن��ه م�ؤ�رش
رئي�سي للركود االقت�صادي.
و تراجعت اللرية الرتكية بنحو � %6.7أمام
الدوالر،لرتتفع العملة الأمريكية �إلى 5.8313
لرية.وح�صدت العملة الرتكية لقب الأ�سو�أ
بني عمالت الأ�سواق النا�شئة عن جدارة ،بعد
قرار البنك املركزي يف �أنقرة وعودة التوترات
ال�سيا�سية مع وا�شنطن.كما كان الريال الربازيلي

ثاين �أكرب اخلا�رسين يف الأ�سواق النا�شئة حيث
تراجع بنحو  %2.9مقابل الورقة اخل�رضاء
�إلى  3.9036ريال.وكانت ال�سلطات الربازيلية
�أعلنت اعتقال الرئي�س ال�سابق «مي�شيل تامر»
لتورطه يف ق�ضية الف�ساد املعروفة بـ «عملية
غ�سل ال�سيارات».فيما هبطت عملة جنوب
�أفريقيا بنحو � %2.2أمام نظريتها الأمريكية
لريتفع الدوالر �إلى  14.5345راند.وبالن�سبة
للبيزو الأرجنتيني فقد هبط بنحو  %1.9مقابل
الدوالر م�سج ً
ال  41.7927بيزو.
وك�شفت بيانات ر�سمية عن انكما�ش اقت�صاد
الأرجنتني بنحو  %2.5يف العام املا�ضي،
بعد هبوطه ب�أكرث من  %6يف الربع الأخري
من العام نف�سه.كما تراجعت عملة املك�سيك
ب�أكرث من � %1.3أمام الورقة اخل�رضاء لت�صل
�إلى  19.1089بيزو.فيما هبط الروبل الرو�سي
ب�أكرث من � %1.2أمام الدوالر لي�سجل 64.6775
روبل بعد قرار ال�سيا�سية النقدية.وخالل نف�س
الفرتة ،ارتفع م�ؤ�رش ال��دوالر الرئي�سي الذي
يتبع �أداء العملة �أمام  6عمالت رئي�سية بنحو
� %0.2إلى .96.741

