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«التجارة» تعين مستشاراً قانوني ًا للحد من النصب العقاري
كتبت �سمر �أمني:

تدر�س وزارة التجارة وال�صناعة ،جتديد قراراتها ب�ش�أن التعاقدات مع
ال�رشكات العقارية الدولية لبيع وت�سويق العقارات خارج الكويت،
حيث من املتوقع ان تتجه لإ�صدار قرار يق�ضي مبنع التعاقد مع �أي
�رشكة عقارية �إال من خالل م�ست�شار قانوين معتمد لدى احلكومة.
وذكرت م�صادر �أن التطورات التي حدثت يف ال�سوق العقاري وما
تطور من �أزمات مالية ت�رضر منها �آالف املواطنني مببالغ تتعدى
 3.5مليارات دوالر ،الأمر الذي دفع احلكومة �إلى التوجه نحو �إ�صدار
هذا القرار� ،سعي ًا منها لتنظيم عمليات �رشاء العقارات اخلارجية

التي ت�سببت يف غالبية حاالت الن�صب.
ويبينت �أن وزارة التجارة هي املعنية بالتعاقد مع امل�ست�شار
القانوين ،ومتابعة العمل معه كونها اجلهة امل�س�ؤولة عن ملف
العقارات وق�ضايا الن�صب العقاري يف الكويت ،م�ؤكد ًا �أن وجود
امل�ست�شار القانوين �سيق�ضي ب�شكل كامل على عمليات الن�صب
العقاري .ووفق ًا لبيانات �صادرة عن وزارة التجارة  ف�إن مت�رضري
الن�صب العقاري يف البالد يتخطى عددهم �ألفي م��واط��ن ،و �إن
الدول التي كانت م�رسح ًا ل�صفقات االحتيال العقاري هي تركيا
و الإمارات ،ومن ثم البو�سنة وجورجيا� ،إ�ضافة �إلى بع�ض احلاالت
يف ال�سعودية وم�رص.

 160مليون
دينار سندات
وتورق للمركزي

وا�شارت �إيل �أن القرار �سيحمي الكثريين من الن�صب عليهم عند �رشاء
العقارات اخلارجية ،ولكنه ق��رار ت�أخر كثريا وي�أتي بعد �ضياع
مليارات الدوالرات على املواطنني.
وذكرت انه ورغم تراجع الإقبال على �رشاء العقارات اخلارجية� ،إال
�أن ال�سوق الكويتي مل ي�ستفد من هذه الأموال ،فمعظم امل�ستثمرين
يف�ضلون اال�ستثمار يف العقارات اخلارجية �أكرث من العقار املحلي.
وافادت ان القرار �سينظم عملية �رشاء العقارات يف امل�ستقبل ،ومينع
تكرار ح��وادث الن�صب على املواطنني من قبل ال�رشكات املحلية
واخلارجية ،م�شدد ًا على ��ضرورة دعم احلكومة للتكتل ال�سرتجاع
�أموال املت�رضرين من العمليات ال�سابقة.

كميات التداول وصلت إلى  125.9مليون سهم

بورصة الكويت تتراجع للجلسة الثانية على التوالي

�أعلن بنك الكويت املركزي
ان���ه ق��د مت تخ�صي�ص �آخ��ر
ا�صدار ل�سندات وتورق البنك
املركزي بقيمة �إجمالية بلغت
 160م��ل��ي��ون دي��ن��ار كويتي
لأج��ل � 6أ�شهر ومبعدل عائد
.%3.125

األسهم األكثر صفقات

األسهم األكثر كمية

األسهم األكثر انخفاض ًا

• مؤشر السوق الرئيسي فقد  8.2نقاط

�أنهت بور�صة الكويت تعامالتها �أم�س
على انخفا�ض امل�ؤ�رش العام 59.5
نقطة ليبلغ م�ستوى  5632.4نقطة
بن�سبة انخفا�ض بلغت .%1.05
وبلغت كميات ت���داوالت امل�ؤ�رش
 125.9مليون �سهم متت من خالل
� 5826صفقة نقدية بقيمة 33.2
مليون دينار كويتي «نحو 109.5
ماليني دوالر �أمريكي».
وانخف�ض م�ؤ�رش ال�سوق الرئي�سي
 8.2نقاط لي�صل �إلى م�ستوى 4770.4
نقطة بن�سبة  %0.17من خالل كمية
�أ�سهم بلغت  56.8مليون �سهم متت
عرب � 2049صفقة نقدية بقيمة 3.8
مليون دي��ن��ار «نحو  12.5مليون
دوالر».
وانخف�ض م�ؤ�رش ال�سوق الأول 84.3

قاقيش :التوترات
الجيوسياسية
تضغط على األسواق
الخليجية
قال مدير �إدارة الأ�صول لدى �رشكة
مينا ك���ورب ط���ارق ق��اق��ي�����ش� ،إن
التوترات اجليو�سيا�سية �سبب كبري
للهبوط احلاد للأ�سهم اخلليجية و�أثر
نف�سي ًا على امل�ستثمرين الأجانب
ودفعهم للبيع و�سيطر عليهم احلذر
والقلق .وعلى امل�ستوى العاملي،
�أ�شار قاقي�ش �إلى �أن ال�ضعف احلايل
ب��أ���س��واق الأ�سهم اخلليجية �سببه
الرئي�سي ت�أثر نف�سيات امل�ستثمرين
الأجانب ال �سيما بالتوترات التجارية
بني ال�صني والواليات املتحدة و�أي�ض ًا
�أ�سعار النفط للرتاجع ،وهي عوامل
دفعتهم للبيع والتخارج واالنتظار
م�ؤقت ًا ومتابعة الأنباء بهذا ال�ش�أن.
ولفت مدير �إدارة الأ�صول لدى �رشكة
مينا ك��ورب �إل��ى �أن �أغلب املحافظ
�ستتجه للتحفيف م��ن مراكزها
بالأ�سهم تخوف ًا من الهبوط �أكرث من
ذلك حتى تت�ضح الأمور على ال�صعيد
اجليو�سيا�سي .وتوجه املتعاملون
لتنفيذ عمليات بيعية كبرية على وقع
تزايد القلق ب�ش�أن ت�صاعد التوترات
ويتزامن هبوط الأ�سواق اخلليجية
مع ت�صاعد املخاوف والقلق لدى
امل�ستثمرين والتجار ب�ش�أن �آفاق
النمو االقت�صادي العاملي يف ظل
تعرث حمادثات التجارة بني الواليات
املتحدة وال�����ص�ين .ويف الأ�سبوع
املا�ضي �أعلنت الواليات املتحدة بدء
تطبيق زيادة يف الر�سوم اجلمركية
بن�سب م��ن � 10إل���ى  %25على ما
ي�صل �إل��ى  200مليار دوالر لل�سلع
امل�ستوردة من ال�صني؛ وه��و الأمر
الذي يفاقم التوتر بني اجلانبني.

نقطة لي�صل �إل��ى م�ستوى 6078.8
نقطة بن�سبة انخفا�ض  %1.37من
خالل كمية �أ�سهم بلغت  69.08مليون
�سهم متت عرب � 3777صفقة بقيمة
 29.4مليون دي��ن��ار «نحو 97.02
مليون دوالر».

وكانت �رشكات «�سرنجي» و«�أموال»
و«موا�شي» و«وطنية د ق» و«التعمري»
الأكرث ارتفاعا يف حني كانت �أ�سهم
«خليج ب» و«بيتك» و«عقارات ك»
و«�أعيان» و«�أهلي متحد» الأكرث تداوال
يف حني كانت «م��راك��ز» و«ارج��ان»

مؤشرات بورصة الكويت
ال�سوق الأول

6.078.86

()84.33-

()%1.37-

ال�سوق الرئي�سي

4.770.46

()8.29-

()%0.17-

امل�ؤ�رش العام

5.632.49

()59.5-

()%1.05-

و«عربي ق» و«برتوغلف» و«ابيار»
الأكرث انخفا�ضا.
وتابع املتعاملون �إف�صاح معلومات
جوهرية من �رشكة «الأرجان العاملية
العقارية» ب�ش�أن تطبيق املعيار
ال��دويل للتقارير املالية رق��م 16
على عقود الإيجار ب�ضفة املجموعة
كم�ست�أجر با�ستثناء عقود االيجار
ق�صرية الأجل ومنخف�ضة القيمة.
و�شهدت اجلل�سة �إف�صاحا عن ت�أجيل
اجلداول الزمنية ال�ستحقاقات الأ�سهم
على �رشكتي «ال��ك��وت للم�شاريع
ال�صناعية» و«ال�صناعات الهند�سية
الثقيلة وب��ن��اء ال�سفن» ف�ضال عن
اع�لان بور�صة الكويت تنفيذ بيع
�أوراق مالية مل�صلحة ح�ساب وزارة
العدل.

األسهم األكثر ارتفاع ًا

ارتفاع معدالت التضخم يهدد استقرار األسواق الناشئة
ُي��ع��د الت�ضخم �أح���د �أه���م م ��ؤ��شرات
االقت�صاد يف �أي دولة ،فهو يعك�س ما
�إذا كان منوها االقت�صادي حقيقي ًا �أم
زائف ًا من جهة ،وي�ؤ�رش ملدى حت�سن
م�ستوى معي�شة الفرد ،ولذا ازدادت
�أهميته م�ؤخر ًا يف الدول النا�شئة التي
ت�شهد معدالت منو عالية ب�شكل عام،
ولكنها -يف املقابل -تعاين ارتفاع
معدالت الت�ضخم .وب�شكل عام ،ووفق ًا
ل��درا���س��ة للبنك ال���دويل ،انخف�ضت
معدالت الت�ضخم عاملي ًا خالل العقود
الأربعة الأخ�يرة ب�شكل ملحوظ� ،إذ
تراجعت م��ن  %17ع��ام � 1974إلى
 %1.7عام  ،2015ويف الفرتة نف�سها
تراجعت معدالت الت�ضخم من %15
يف الدول املتقدمة �إلى .%0.3وهناك
العديد م��ن الأ���س��ب��اب التي �ساهمت
يف تراجع معدالت الت�ضخم عرب تلك

الفرتة الزمنية ،لعل �أولها امت�صا�ص
«ال�����ص��دم��ة» الناجمة ع��ن ال��زي��ادة
املفاجئة يف �سعر النفط ،وثانيها
ال��زي��ادة الكبرية يف حجم التجارة
العاملية والتي جتعل الأ�سعار �أقل
عر�ضة للتقلبات املتعلقة بدولة
بعينها ،و�إن بقيت متغرية بطبيعة
احلال�.أما اقت�صاديات الدول النا�شئة
فقد �شهدت تراجع ًا يف متو�سط معدالت
الت�ضخم �أي�����ض �اً ،م��ن  %17.3عام
� 1974إل��ى  %3.5عام  ،2017ولكن
الالفت �أن م�ستويات الت�ضخم عاودت
االرتفاع عما كانت عليه عام 2015
« »%2.7والذي كان �أقل معدل للت�ضخم
ت�سجله تلك الدول يف تاريخها ،مبا
�أدى للت�أثري على معدالت الت�ضخم
العاملية برفعها عن م�ستويات 2015
املنخف�ضة وب�سبب هذا االرتفاع يف

الت�ضخم ت�ضطر الدول النامية لإ�صدار
�سندات ال��دي��ن اخلا�صة بها بن�سب
فائدة تفوق الدول املتقدمة بـ%9-4
يف املتو�سط لتعوي�ض امل�ستثمرين
عن الرتاجع يف قيمة النقود من جهة،
ولتوفري حافز اقت�صادي للتغا�ضي عن
املخاطر االقت�صادية من جهة �أخرى.
وت�شري الدرا�سة �إلى �أن الدول النا�شئة
تفقد ق��راب��ة  %50م��ن اال�ستثمارات
طويلة املدى املحتملة ب�سبب التذبذب
يف م�ستويات الت�ضخم ،خا�صة يف ظل
قيا�س امل�ستثمرين وال�رشكات الدولية
لكافة تعامالتها بالعمالت الرئي�سية
يورو.»...فامل�ستثمرون
«دوالر،
يجرون عملية ح�سابية ب�سيطة ،ب�إزالة
م�ستوى الت�ضخم ،والتغري يف �سعر
ال�رصف من املعادلة عند اال�ستثمار يف
الدول النامية «�أو النا�شئة» و�إذا جاءت

العائدات املتوقعة �أعلى من اال�ستثمار
يف الدول املتقدمة ف�إنهم يقدمون على
اال�ستثمار فيها ،وذل��ك لتعوي�ضهم
ع��ن املخاطر املتعلقة باال�ستقرار
ال�سيا�سي يف تلك الدول.وتظهر الأزمة
يف ا�ضطرار الدول النامية المت�صا�ص
معدالت الت�ضخم من خالل رفع �أ�سعار
الفائدة يف البنوك ،بحيث متت�ص
ال�سيولة الزائدة من الأ���س��واق فيقل
املعرو�ض النقدي ،مبا يفر�ض املزيد
من ال�ضغوط على االقت�صاد.وتقدر
الدرا�سة �أن معدالت الت�ضخم املرتفعة
يف الدول النا�شئة كلفت اقت�صاداتها
ح��ويل  %30م��ن م�ستويات الدين
احلالية التي تعانيها «يف املتو�سط»،
ب�سبب ا�ضطرارها لإ���ص��دار ال�سندات
ب�سعر فائدة �أعلى يف ظل «مناف�سة غري
متوازنة» مع الدول املتقدمة.

تسارع وتيرة نمو االقتصاد البحريني  %2.3في العام الحالي
توقعت وزارة املالية واالقت�صاد الوطني
البحرينية� ،أن ينمو الناجت املحلي
الإجمايل احلقيقي للمملكة بن�سبة %2.3
يف عام .2019
و�أ���ش��ار التقرير االقت�صادي الف�صلي
للمملكة �إلى �أن الناجت املحلي للبحرين
بالأ�سعار الثابتة �سيوا�صل النمو بن�سبة
 %2.7يف العام املقبل.
و�أكد �أن القطاع غري النفطي هو الداعم
الرئي�سي لنمو االقت�صاد خالل العامني
املقبلني بن�سبة  ،%2.8و %3.2على
ال��ت��وايل� .أم���ا القطاع النفطي ،فمن
املتوقع �أن ال يحقق منو ًا يف عام ،2019
فيما ي�سجل ارتفاع طفيف يبلغ %0.5
بحلول عام  ،2020بح�سب التقديرات.
و�أظهرت بيانات وزارة املالية واالقت�صاد
الوطني� ،أن الناجت املحلي الإجمايل

احلقيقي القت�صاد البحرين ارتفع بن�سبة
 %1.8خ�لال ع��ام  ،2018على �أ�سا�س

�سنوي .و�أو���ض��ح التقرير االقت�صادي
الف�صلي ململكة البحرين �أن��ه بالرغم

من ا�ستمرار معدل النمو يف البحرين �إال
�أنه تباط�أ عن م�ستوياته يف عام 2017
والبالغة  .%3.8وت�أثر النمو املتباطئ
من تقل�ص القطاع النفطي خالل عام 2018
بن�سبة  ،%1.3مقارنة بن�سبة %0.7
بنهاية  .2017وبالرغم من منو القطاع
غري النفطي العام املا�ضي� ،إال �أن ن�سبة
النمو والتي بلغت � %2.5شكلت انخفا�ض ًا
عن ن�سبة  2017امل�سجلة عند .%4.9
ويرجع تباط�ؤ القطاع غري النفطي �إلى
املخاوف التي ت�شكلت حول الأو�ضاع
املالية العامة قبل الك�شف عن برنامج
التوازن املايل يف �أكتوبر � .2018أما عن
الربع الرابع ،فت�سارعت وترية النمو
الربعي الأخري بن�سبة  ،%4.6نتيجة منو
ا�ستثنائي بقطاع النفط بنحو ،%11.3
على �أ�سا�س �سنوي.

محللون :الدوالر
األميركي يوسع
مكاسبه عالمي ًا مع
تجدد الحرب التجارية
ي��رى م��دراء ا�ستثمار �أن الأ�سواق
تقلل من �أهمية املخاطر الناجمة
عن النزاع التجاري بني وا�شنطن
وب��ك�ين ،و�أن تلك الأو����ض���اع قد
تت�سبب يف مزيد من ارتفاع العملة
الأمريكية ،وذكر حمللون �أن حالة
عدم اليقني جتاه كيفية حل اخلالف
القائم بني وا�شنطن وبكني خالل
مهلة �شهر واحد �ستنع�ش من �شهية
امل�ستثمرين جتاه الأ�صول الآمنة يف
عامل يعاين يف الأ�سا�س من تباط�ؤ
النمو االقت�صادي .ويقول �ستيفن ميلر
املحلل ب�رشكة �إدارة الأ�صول «جي.
�إ�س�.إف�.إم» �إن الدوالر الأمريكي قد
يرتفع بوترية �أ�رسع مما هو عليه
الفرتة احلالية ،و�أن الأ�سواق كان
مت ت�سعريها على اعتقاد وجود بيئة
اقت�صادية جيدة «وهو الأمر الذي
ات�ضح خط�أه الآن»�.أم��ا حمللون يف
�رشكة «�أ�سرتاليا ونيوزيالندا بنكنج
جروب» ف�رصحوا ب�أن هناك فر�صة
بنحو  %60يف �أن وا�شنطن وبكني
لن يتو�صال �إلى اتفاق يف الأ�سابيع
املقبلة ،بعد تدهور الأو�ضاع يف
الأ�سبوع املا�ضي.ورفعت الإدارة
الأم�يرك��ي��ة يف الأ���س��ب��وع املا�ضي
التعريفات اجلمركية على واردات
من ال�صني بقيمة  200مليار دوالر
من � %10إلى  .%25وذكر رميوند
يل املحلل يف �رشكة «كاب�سرتمي» �أنه
يدعم مركز الدوالر �أمام �سلة عمالت
الأ�سواق النا�شئة« ،لأنى �أعتقد �أن
احلرب التجارية �سوف ت�ستمر».
وتابع« :ال ميكن حل العديد من تلك
الق�ضايا التجارية يف يوم وليلة».

