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سجلت زيادة بنحو  %5.7على أساس ربع سنوي

 906ماليين دينار إجمالي التداوالت العقارية خالل الربع الثالث
تتجه قيمة التداوالت العقارية
نحو التح�سن منذ بداية العام
احل���ايل وف��ق�� ًا مل���ؤ��شرات �إدارة
الت�سجيل والتوثيق يف وزارة
العدل ،وبنهاية الربع الثالث
�سجلت زي��ادة على �أ�سا�س ربع
�سنوي ن�سبتها  %5.7عن قيمتها
يف الربع الثاين ،يف الوقت الذي
ن�شط فيه القطاعان اال�ستثماري
والتجاري ب�شكل الفت من حيث
قيمة التداوالت بينما تراجعت يف
كل من القطاع ال�سكني واحلريف.
وح�سب تقرير ���ص��ادر ع��ن بيت
التمويل الكويتي �ساهم قطاع
ال�سكن اخل��ا���ص بح�صة قدرها
 %34من ت��داوالت القطاعات يف
الربع الثالث ،يف حني تفوقت
ح�صة القطاع اال�ستثماري على
باقي القطاعات حني مثلت %48
من التداوالت ،بينما ا�ستحوذت
ت������داوالت ال��ق��ط��اع ال��ت��ج��اري
على  %15م��ن قيمة التداوالت
ال��ع��ق��اري��ة ،و�شكلت ت���داوالت
القطاع احل��ريف وال�صناعي %3
من التداوالت العقارية يف الربع
الثالث.
وق���ال التقرير جت���اوزت قيمة
التداوالت العقارية  906ماليني
دي��ن��ار وف��ق�� ًا مل����ؤ��ش�رات �إدارة
الت�سجيل والتوثيق يف وزارة
العدل يف الربع الثالث 2018
وب��ل��غ��ت ال���ت���داوالت العقارية
بالعقود نحو  855مليون دينار
بزيادة  %4عن قيمتها يف الربع
الثاين ،وهي �أعلى بن�سبة كبرية
قدرها  %59على �أ�سا�س �سنوي،
يف حني زادت التداوالت العقارية
بالوكاالت م�سجلة  51مليون دينار
بزيادة تقرتب من  %43عن قيمتها
يف الربع الثاين ،وم�ستقرة ب�شكل
ملحوظ على �أ�سا�س �سنوي.

و�أ���ض��اف جت���اوز متو�سط قيمة
ال�صفقة العقارية الإجمالية
� 596ألف دينار يف الربع الثالث
مقابل � 540ألف ًا يف الربع الثاين،
وي��وا���ص��ل ه��ذا امل���ؤ��شر م�سار ًا
ت�صاعدي ًا وا�ضح ًا منذ بداية العام
ال زيادة يف الربع
املا�ضي ،م�سج ً
الثالث جتاوزت  %10عن الربع
الثاين ،يف حني ارتفع م�ستواه
بزيادة  %18على �أ�سا�س �سنوي.
يف الوقت الذي تراجع �إجمايل
ع��دد ال�صفقات املتداولة �إلى
� 1,520صفقة مقابل 1,587
ال
�صفقة يف الربع الثاين ،م�سج ً
انخفا�ض ًا ن�سبته  %4.2على
�أ���س��ا���س رب��ع ���س��ن��وي ،يف حني
ارتفع عدد ال�صفقات املتداولة
على �أ�سا�س �سنوي بن�سبة كبرية
 %31عن الربع الثالث من العام
املا�ضي.

متوسط قيمة الصفقة في القطاع

االستثماري تجاوز مليون دينار
زادت قيمة التداوالت العقارية اال�ستثمارية
�إلى  434مليون دينار مقابل قيمة جتاوزت
 358مليون دينار يف الربع الثاين ،م�سجلة
يف الربع الثالث زي��ادة ملحوظة بن�سبة
 %21على �أ�سا�س ربع �سنوي .ويالحظ تفوق
قيمتها يف الفرتات الف�صلية من العام احلايل
عن ذات الفرتات من العامني ال�سابقني.
وتوا�صل التغريات املح�سوبة على �أ�سا�س
�سنوي لتداوالت القطاع اجتاه ًا ت�صاعدي ًا
وا�ضح ًا ،وه��و ما يبدو يف ت�ضاعف قيمة
تداوالت القطاع مقارنة بقيمتها املحدودة
التي قاربت  179مليون دينار يف الربع
الثالث من العام املا�ضي.
وذكر تقرير «بيتك» �أن متو�سط قيمة ال�صفقة من

العقارات اال�ستثمارية جتاوز املليون دينار
يف الربع الثالث ،مقرتب ًا من �أعلى م�ستوى منذ
�أكرث من عامني ،وت�أتي بعد قيمته يف الربع
الأول يف العام احلايل .ويوا�صل هذا امل�ؤ�رش
اجتاه ًا ت�صاعدي ًا منذ عدة ف�صول ،م�سج ًال
زي��ادة كبرية  %37على �أ�سا�س ربع �سنوي،
وت�صل  %47على �أ�سا�س �سنوي.
يف الوقت الذي بلغ فيه عدد ال�صفقات العقارية
اال�ستثمارية � 433صفقة مقابل � 492صفقة يف
الربع الثاين بن�سبة انخفا�ض  %12على �أ�سا�س
ربع �سنوي .مع ذلك ي�سري عدد ال�صفقات يف
ه��ذا القطاع يف اجت��اه ت�صاعدي منذ بداية
العام ،بينما ارتفع عدد ال�صفقات على �أ�سا�س
�سنوي ب�شكل كبري ن�سبته .%65

حصة العقار التجاري في السوق ارتفعت إلى  140مليون دينار

عدد الصفقات في قطاع السكن الخاص وصل إلى  1024صفقة

ارتفعت قيمة التداوالت العقارية
التجارية �إل��ى  140مليون دينار
يف الربع الثالث وتتجه قيمتها يف
م�سار ت�صاعدي منذ بداية العام
املا�ضي ،م�سجلة يف الربع الثالث
ن�سبة زي��ادة ملحوظة تقرتب من
 %10عن قيمتها البالغة نحو 128
مليون دينار يف الربع الثاين.
�أم����ا ع��ل��ى �أ���س��ا���س ���س��ن��وي فقد
�سجلت ت���داوالت ال��ق��ط��اع زي��ادة
ك��ب�يرة و���ص��ل��ت �إل���ى  %90على
�أ�سا�س �سنوي ،مقابل واح��د من
م�ستوياتها املحدوة حني بلغت
 74مليون دينار يف الربع الثالث
من العام املا�ضي.
و�أك���د تقرير «بيتك» �أن متو�سط
قيمة ال�صفقة يف قطاع العقارات
التجارية بلغ  4.1ماليني دينار
يف الربع الثالث مقابل نحو 3.9
ماليني دينار يف الربع الثاين.
بذلك يبدو متو�سط قيمة ال�صفقة
ي�سري ب�شكل ت�صاعدي بطيء ،حيث
�سجل زيادة يف الربع الثالث بن�سبة

قال تقرير بيت التمويل الكويتي «بيتك»:
�إن التداوالت العقارية لل�سكن اخلا�ص
بلغت  307ماليني دينار يف الربع الثالث،
منخف�ضة  %5عن قيمتها البالغة نحو
 322مليون دينار يف الربع الثاين.
وتوا�صل قيمة التداوالت بالقطاع اجتاه ًا
بطيئ ًا نحو التح�سن ،فقد ارتفعت تداوالت
القطاع  %19على �أ�سا�س �سنوي حيث
يالحظ اجتاه ًا ت�صاعدي ًا وا�ضح ًا للتغري
ال�سنوي يف تداوالت القطاع ال�سكني.
وق��د بلغ متو�سط قيمة ال�صفقة لعقار
ال�سكن اخلا�ص � 300ألف دينار يف الربع
الثالث بانخفا�ض حمدود  %5مقارنة به
يف الربع الثاين.
ويالحظ م�سار تنازيل مل�ؤ�رش متو�سط
قيمة ال�صفقة يف هذا القطاع ،مدفوع ًا
بانخفا�ض ن�سبته  %6.9للم�ؤ�رش على
�أ�سا�س �سنوي ،وفيما ي�سجل معدالت
تغري ربع �سنوي متذبذبة ،جند �أن التغري
ال�سنوي ي�أخذ اجتاه ًا ت�صاعدي ًا ن�سبي ًا
على �أ�سا�س �سنوي.
وحت�سن عدد ال�صفقات املتداولة يف قطاع
ال�سكن اخلا�ص الى � 1.024صفقة بحدود

 %7على �أ�سا�س ربع �سنوي ،كما
ارتفع متو�سط قيمة ال�صفقة يف هذا
القطاع بن�سبة كبرية قدرها %12
على �أ�سا�س �سنوي.
وقال التقرير :ارتفع عدد ال�صفقات
املتداولة يف قطاع العقار التجاري

الى � 34صفقة بزيادة �صفقة واحدة
عن عددها بالربع الثاين �أي بن�سبة
 %3على �أ�سا�س ربع �سنوي.
بينما ارتفعت  %70على �أ�سا�س
�سنوي مقارنة مع � 13صفقة يف نف�س
الفرتة من العام ال�سابق.

«مجموعة العشرين» طبقت إجراءات
لتقييد التجارة بـ 481مليار دوالر
قالت منظمة التجارة العاملية� :إن
دول الأع�ضاء يف جمموعة الع�رشين
طبقت  40ت��دب�ير ًا ج��دي��د ًا لتقييد
التجارة تغطى نحو  481مليار
دوالر يف الفرتة من منت�صف مايو
�إلى منت�صف �أكتوبر املا�ضي.
و�أ�ضافت منظمة التجارة يف بيان
�أن القيود اجلديدة التي فر�ضتها
املجوعة التي ت�ضم �أكرب اقت�صادات
يف العامل تغطي � 6أمثال ما كانت
عليه يف الفرتة ال�سابقة من منت�صف
�أكتوبر  2017حتى منت�صف مايو
 .2018وت��ع��د ه���ذه ال��ق��ي��ود هي
الأكرب منذ �أن بد�أت منظمة التجارة
العاملية مراقبة جت��ارة جمموعة
الع�رشين يف عام .2012
وقال املدير العام ملنظمة التجارة
العاملية روبرتو �أزيفيدو� :إن نتائج
التقرير يجب �أن تكون م�صدر قلق
كبري حلكومات جمموعة الع�رشين
واملجتمع الدويل ب�أ�رسه.

• روبرتو �أزيفيدو

وتابع ب�أن مزيد ًا من الت�صعيد ي�شكل
تهدي ًدا حقيق ًيا ،قائ ًال�« :إذا ا�ستمر
امل�سار احل��ايل يف تقييد التجارة
ف�ستزداد املخاطر االقت�صادية مع
ال��ت���أث�يرات املحتملة على النمو
والوظائف و�أ�سعار امل�ستهلكني يف

جميع �أنحاء العامل.
و�أ�ضاف �أن منظمة التجارة العاملية
تبذل كل ما يف و�سعها للم�ساعدة
يف تهدئة الأو�ضاع التجارية لكن
احللول �ستحتاج �إلى �إرادة �سيا�سية
وقيادة من جمموعة الع�رشين والتي
�سيجتمع ق��ادت��ه��ا يف الأرجنتني
الأ�سبوع املقبل.
وذكر البيان �أن ثالثة �أرباع القيود
التجارية الأخرية تتمثل يف زيادة
الر�سوم اجلمركية ،مع انتقام الدول
من تعريفات ال�صلب والألومنيوم
التي فر�ضها الرئي�س الأمريكي
دونالد ترامب يف مار�س.
بينما �أ���ش��ار البيان �إل��ى �أن دول
جمموعة الع�رشين قامت مبتو�سط
�شهري � 7إجراءات لتحرير التجارة،
مثل تخفي�ض التعريفات اجلمركية
على ال���واردات ور�سوم الت�صدير،
لت�صل قيمة التجارة التي تغطيها
هذه التدابري  216مليار دوالر.

 %0.5مقابل � 1.019صفقة بنهاية الربع
الثاين ،بينما زاد عدد ال�صفقات يف هذا
القطاع بن�سبة جتاوزت  %27على �أ�سا�س
�سنوي.
و�أ�ضاف التقرير :ا�ستقرت م�ستويات �أ�سعار
ال�سكن اخلا�ص يف بع�ض حمافظات الكويت
بنهاية الربع الثالث عن الربع ال�سابق
له ،فيما زادت يف املحافظات الأخرى

و�إن كان بن�سب حمدودة متقاربة ،حيث
ا�ستقر متو�سط ال�سعر يف حمافظتي حويل
والأحمدي واجلهراء مقارنة مب�ستويات
الأ�سعار يف الربع الثاين ،فيما ارتفعت
الأ�سعار يف حمافظة العا�صمة ب�أقل من
 ،%1ويف حمافظة مبارك الكبري بن�سبة
 %1.2وب�أكرث من ذلك بقليل يف حمافظة
الفروانية  %1.5على �أ�سا�س ربع �سنوي.

هبوط الصادرات يضغط على االقتصاد األلماني خالل الربع الثالث
انكم�ش اقت�صاد �أملانيا للمرة الأول��ى منذ عام
 2015بالقراءة النهائية خالل الربع الثالث من
العام احلايل ،بفعل هبوط ال�صادرات.
وك�شفت بيانات �صادرة عن هيئة الإح�صاءات
الفيدرالية تراجع الناجت املحلي الإجمايل
لثاين لأملانيا بنحو  %0.2يف الثالثة �أ�شهر من
يوليو وحتى �سبتمرب على �أ�سا�س ف�صلي بالقراءة
الأخرية مقابل زيادة  %0.5يف الربع الثاين من
هذا العام.
وكانت التقديرات الأولية ت�شري �إلى �أن اقت�صاد

�أملانيا �سوف يرتاجع بنحو  %0.2يف الربع
الثالث من  2018على �أ�سا�س ف�صلي.
ويعترب االنكما�ش الذي �شهد �أكرب اقت�صاد �أوروبي
هو الأول منذ على �أ�سا�س ف�صلي منذ الربع الأول
من عام .2015
�أما على �أ�سا�س �سنوي ،ف�شهد الناجت املحلي
الإجمايل الأملاين منو ًا  %1.1يف الربع املنتهي
يف دي�سمرب املا�ضي مقارنة مع نف�س الفرتة من
العام املا�ضي مقابل ارتفاع  %2.3يف الربع
ال�سابق له .ويرجع الرتاجع يف االقت�صاد الأملاين

خالل هذا الربع �إل��ى تراجع ال�صادرات بنحو
 %0.9مقارنة مع ارتفاع  %0.8يف الثالثة �أ�شهر
املنتهية يف يونيو املا�ضي.كما �شهد اال�ستهالك
اخلا�ص تراجع ًا بن�سبة  %0.3يف الأ�شهر من
يوليو وحتى �سبتمرب املا�ضي مقارنة مع زيادة
 %0.3يف الربع الثاين.
يف حني ع��ززت ا�ستثمارات البناء واال�ستثمار
الر�أ�سمايل الأداء االقت�صادي لأملاين ،حيث �سجال
زي��ادة  %0.9و %0.8على الرتتيب يف الربع
املقارن.

بالتزامن مع مواصلة التشديد على السوق الرقمي

العمالت اإللكترونية تعاود الخسائر و«بيتكوين كاش» تهبط %8
خيمت اخل�سائر على العمالت
الإلكرتونية لتف�شل يف ا�ستكمال
التعايف ال��ذي حققته اول �أم�س
وك��ان��ت ال��ع��م�لات ال��رق��م��ي��ة قد
ارتفعت وجتاوزت القيمة ال�سوقية
لها  150مليار دوالر يف حماولة
لتعوي�ض خ�سائرها احل��ادة يف
الفرتة الأخ�يرة لكنها مل ت�ستطع
احلفاظ على هذا التعايف وتراجعت
البيتكوين بنحو  %0.6لت�صل �إلى
" 4502.8دوالر لتظل �أدنى م�ستوى
� 5آالف دوالر.
كما هبطت عملة «الريبل» بنحو
 %1.2م�سجلةً  0.4344دوالر،
لتحتل املرتبة الثانية من حيث
القيمة ال�سوقية.
فيما انخف�ضت «الإيرثيوم» ثالث
�أك�ب�ر عملة �إل��ك�ترون��ي��ة بنحو
 %3لت�صل �إل��ى  130.9دوالر ًا.
�أم��ا «البيتكوين كا�ش» فكانت
�أك�بر اخلا�رسين يف قائمة �أكرب
 5عمالت رقمية حيث تراجعت
 %8م�سجلةً  214.8دوالر.
ويف امل��رك��ز اخل��ام�����س بقائمة

اخلم�سة ال��ك��ب��ار ،ت���أت��ي عملة
«�ستيلر» التي تراجعت بنحو %3
لت�صل �إلى  0.1944دوالر.
وت��ع��اين العمالت الإلكرتونية
م��ن خ�سائر قوية خ�لال الأي��ام
املا�ضية مع موا�صلة احلكومات
ت�شديد قب�ضتها على ال�سوق
الرقمي و�سط تقارير ب�أن وزارة
ال��ع��دل الأم�يرك��ي��ة حتقق فيما
�إذا كانت امل�ستويات القيا�سية
التي حققتها العمالت الرقمية
يف العام املا�ضي كانت نتيجة
للتالعب يف ال�سوق.
وخ�لال نف�س ال��ف�ترة تراجعت
القيمة ال�سوقية الإجمالية
للعمالت الإلكرتونية عند 146
مليار دوالر بعد �أن �سجلت م�ستوى
 151.4مليار ًا يف وقت �سابق.
ويف الأ���س��ب��وع امل��ا���ض��ي ،حذر
«بيونيت كورير» ع�ضو املجل�س
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ب��ن��ك امل��رك��زي
الأوروب��ي من خطر البيتكوين،
وا�صفة �إي��اه��ا ب��ـ «ن��ت��اج �رشير
للأزمة املالية».

