
فاز برج الدوحة في قطر، املصمم على 
شكل اسطواني بقمة مدببة ويشع ضوءا 
برتقاليا فييي الليل، بجائزة حيين اكتمل 
بناؤه في عام 2012 وسط ازدهار عقاري 
واسع مبنطقة اخلليج، لكن اليوم فإن نحو 

نصف طوابقه البالغ عددها 46 خالية.
البرج اإلداري، وهو اآلن جزء مألوف من 
ناطحات السحاب الشاهقة في العاصمة، 
أصبح في مييأزق بسبب ما يقول وسطاء 
عقاريون ومصرفيون ومحللون إنه فائض 
في املعروض في السوق العقارية القطرية 
قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 
وهو ما يعكس تراجعا في السوق العقارية 
فييي منطقة اخلليج بعد هييبييوط أسعار 

النفط.
وانخفضت أسعار العقارات السكنية 
حوالي عشرة باملئة منذ يونيو 2017، 
حيين بييدأت املقاطعة، فييي حيين تراجعت 
أسعار العقارات اإلدارييية بنسبة مماثلة 
وفقا حملللن وخبراء اقتصادين. ويقولون 
إن أسعار اإليجارات هبطت 20 باملئة من 

مستواها قبل ثالث سنوات.
وقال جيسون توفي اخلبير االقتصادي 
لدى كابيتال ايكونوميكس ”قطاع العقارات 
القطري كييان أحييد الضحايا الرئيسين 

للحصار املفروض منذ منتصف 2017“.
ولييم ُيترجم تباطؤ الييسييوق العقاري 
حتى اآلن إلييى قييروض متعثرة، إذ يقول 
مصرفيون إن املقترضن الذين يحوزون 
أصوال عقارية راكدة مييلون ألن يكونوا من 

بن األكثر ثراء في البالد.
وقيييال راجييافييان سيييييتييارامييان الرئيس 
التنفيذي لبنك الييدوحيية ردا على سييؤال 
بشأن رؤيته للسوق العقارية ”هم لديهم 
القدرة على الصمود في الييسييوق...ال أري 
تهديدا كبيرا“. وقييال مصرفي لييدى بنك 

اخلليج التجاري إن بنوكا مثل بنكه أعادت 
هيكلة الكثير من القروض العقارية في 
األشهر القليلة املاضية، لتمدد فترات السداد 
إلييى 20 عاما من عشر سنوات في بعض 
احلاالت، لكي حتافظ على استمرار نشاط 
الشركات العقارية التي تضررت من تباطؤ 

الطلب.
وقييال جوني آرتشر املدير املشارك في 
شركة دي.تي.زد للعقارات ومقرها الدوحة 
”سيكون من املثير لالهتمام رؤييية ماذا 
يحدث حن تقع )أسعار العقارات( فعليا 
حتت ضغط في غضون عام، حن يضرب 

الكثير من املعروض اجلديد السوق“.
تخطط قطر، وهي دولة صغيرة لكنها 

ثرية وأكبر ُمصدر في العالم للغاز الطبيعي 
املسال، لزيادة املساحات السكنية بنحو 50 
باملئة واملساحات املكتبية بنسبة 40 باملئة 
في السنوات الثالث القادمة، ألسباب من 
بينها طلب متوقع من بطولة كأس العالم 
لكرة الييقييدم وفقا لتقرير نشرته شركة 

دي.تي.زد للعقارات األسبوع املاضي.
ونصيب األسيييد فييي عمليات اإلنييشيياء 
اجلييياريييية هيييو ألبيييييراج سييكيينييييية راقييييية، 
ومساحات مكتبية لرجال األعمال، وفنادق 

ومراكز فخمة للتسوق.
ويطلب االحتييياد الييدولييي لييكييرة القدم 
)الفيفا( أن يكون لييدى قطر ما ال يقل عن 
60 ألف غرفة فندقية جاهزة لبطولة كأس 

العالم التي تستمر شهرا، والتي ُتقدر قطر 
أنها ستجتذب نحو 1.5 مليون من عشاق 
كييرة الييقييدم وهييو مييا يزيد عيين نصف عدد 

سكانها البالغ حوالي 2.6 مليون نسمة.
ويقدر تقرير دي.تيييي.زد أن لييدى قطر 
نحو 25 ألفا و500 غرفة وأنها ستضيف 
15 ألف غرفة أخرى بحلول 2022. وستتم 
تلبية بقية الطلب من خالل غرف على منت 
سفن سياحية ومعسكرات صحراوية 
وفقا للجنة محلية تتولى تنظيم بطولة 
كييأس العالم. وميين املتوقع أن تكون تلك 
املعسكرات على الطراز البدوي في اإلعاشة 
ملنح الزائرين فرصة اختبار منط احلياة 

الصحراوي.

عبرت وسائل إعالم رسمية في الصن عن تفاؤلها 
احلذر بشأن مباحثات التجارة بن الواليات املتحدة 
والصن، وذلك بعد يوم من تصريحات للرئيس شي 
جن بينغ قال فيها إن أسبوعا من احملادثات حقق تقدما 

”خطوة بخطوة“.
أدلى الرئيس شي جن بينغ بهذه التصريحات خالل 
اجتماع مع املمثل التجاري األمريكي روبرت اليتهايزر 
ووزير اخلزانة ستيفن منوتشن في بكن، بعد أسبوع 

من مباحثات على مستوى رفيع.
وقالت صحيفة )بيبولز دايلي( الرسمية التابعة 
للحزب الشيوعي احلاكم في تعليق إن اجتماع شي 
جن بينغ مع املفاوضن األمريكين أكد التقدم الذي 
حتقق فييي مباحثات سابقة و“أعطى زخما جديدا 
للمرحلة التالية من تطور العالقات التجارية األمريكية 

الصينية“.
وقالت الصحيفة في نسختها احمللية إن املباحثات 

”حققت تقدًما مهًما“ للجولة التالية من املفاوضات في 
واشنطن األسبوع املقبل.

أضافت ”من املأمول أن يحافظ اجلانبان على الزخم 
اجليد فييي املييشيياورات احلالية وأن يسعيا ميين أجل 

التوصل إلى اتفاق في النطاق الزمني احملدد“.
وميين املنتظر أن ترفع الييواليييات املتحدة الرسوم 
اجلمركية على سلع مستوردة من الصن بقيمة 200 
مليار دوالر بنسبة 25 في املئة، مقارنة مع عشرة 
باملئة حاليا، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول األول 
من مارس يحقق املطالب األمريكية املتمثلة في فرض 
الصن قيودا على نقل التكنولوجيا وتطبيق حقوق 

امللكية الفكرية على نحو أفضل.
وقالت )بيبولز دايييلييي( في نسختها الدولية إن 
”الفكر واألالعيب التي تكون محصلتها صفر، والتي 
تهدف لتحقيق الفوز لنفسي وإلقاء اخلسارة عليك، ال 
ميكنها إال أن جتعل الطرفن خاسرين. ميكننا فقط أن 
جند حال مقبوال للجانبن على أساس االحترام املتبادل 

واملعاملة املتساوية، ومن خالل احلوار والتشاور“.
وقالت افتتاحية باللغة اإلجنليزية في )جلوبال 
تاميز(، التي تصدرها )بيبولز دايلي(، إن األنباء حول 
إجراء الصن مشاورات بشأن نص مذكرة تفاهم ”ُتظهر 

أن اجلانبن حققا تقدما غير مسبوق“.
أضافت أن ”مذكرة التفاهم ومباحثات األسبوع 
املقبل ُتظهر أن املفاوضات التجارية الصينية األمريكية 
التي تبدو ال نهاية لها، كما لو أنها ماراثون، باتت في 

مرحلة العدو صوب خط النهاية“.
وحذرت الصحف من أن أي اتفاق يجب أن يكون في 

صالح الواليات املتحدة والصن.
وقالت صحيفة )تشاينا دايلي( في مقال افتتاحي 
”ما زالت هناك عقبات يجب التغلب عليها، وال يجب أن 
يقلل أحٌد من صعوبة املهمة التي يتصدى لها اجلانبان 
سعًيا حلل جميع نقاط اخلالف التي ظلت قائمة بينهما 

لزمن طويل“.
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اجلولة التالية من املفاوضات في واشنطن األسبوع املقبل

الصني: مباحثات التجارة مع أميركا حتقق تقدمًا مهمًا

صعدت أسعار النفط أكثر من 2 في املئة إلى 
أعلى مستوياتها هذا العام بعد أن أثار إغالق جزئي 
حلقل نفطي بري في السعودية توقعات بنقص في 
املعروض، بينما ساعد تقدم في محادثات التجارة 
بن الواليات املتحدة والصن في حتسن توقعات 
الطلب. وأنهت عقود خام القياس العاملي مزيج 
برنت ألقييرب استحقاق جلسة الييتييداول مرتفعة 
1.68 دوالر، أو 2.6 باملئة، لتبلغ عند التسوية 
66.25 دوالر للبرميل وهو أعلى مستوى لها منذ 
نوفمبر. وصعدت عقود خييام القياس األمريكي 
غرب تكساس الوسيط 1.18 دوالر، أو 2.2 باملئة، 
لتغلق عند 55.59 دوالر للبرميل وزادت مكاسبها 
في التعامالت الالحقة على التسوية لتسجل أعلى 

مستوى لها هذا العام عند 55.80 دوالر.
وينهي برنت األسبوع على مكاسب تزيد عن 6 

باملئة في حن صعد اخلام األمريكي أكثر من 5 في 
املئة، فيما يرجع جزئيا إلى نقص في اإلمدادات منذ 
أن بدأت منظمة البلدان املصدرة للبترول )أوبك( 
وحلفاؤها، وفييي مقدمتهم روسيييييا، تخفيضات 

طوعية في االنتاج الشهر املاضي.
ومما يكبح املعروض من اخلام أيضا عقوبات 
أمريكية على النفط الفنزويلي واإليراني وانخفاض 
في انتاج ليبيا بسبب اضطرابات في البلد الواقع 

في شمال أفريقيا.
وتلقى األسييعييار دعما أيضا ميين تنامى الثقة 
بييأن الييواليييات املتحدة والصن ستتوصالن إلى 
تسوية لنزاعها التجاري. وستستأنف احملادثات 
بن البلدين في واشنطن األسبوع القادم ويقول 
اجلانبان كالهما إن مفاوضاتهما هذا األسبوع في 

بكن حققت تقدما.

بدعم من نقص في املعروض

2 باملئة النفط يصعد أكثر من 
 2019  إلى أعلى مستوياته خالل 

أعادت هيكلة الكثير من القروض العقارية في األشهر القليلة املاضية

 سوق العقارات القطرية تواجه اختبارًا واقعيًا قبل كأس العالم

لوازو لبريطانيا: احسموا قراركم بشأن »البريكست«
قالت وزييييرة الييشييؤون األوروبييييية الفرنسية 
ناتالي لوازو، إن على بريطانيا أن تقرر ما ستفعله 
بشأن اخلييروج من االحتيياد األوروبيييي بأسرع ما 

ميكن.
وقييالييت الييوزيييرة إلذاعييية )آر.تيييييي.ال( »أقييول 
ألصدقائنا البريطانين إن الوقت حان ألن يقرروا 
ما إذا كانوا سينسحبون على أسس ودية أم بشكل 

مفاجئ«، وفقا ملا نقلته وكالة »رويترز«.
ومضت تقول »هو اختيار بريطاني محض. ما 

نقوله هو: أسرعوا!«.
ويعتبر التاريخ املقرر خلييروج بريطانيا من 

االحتاد األوروبي هو 29 مارس.

وفي سياق متصل، قالت أندريا ليدسوم وزيرة 
شؤون الدولة في مجلس العموم البريطاني، إن 
احلكومة مستعدة للخروج من االحتاد األوروبي 
دون اتفاق ما لم يصوت البرملان على خطة رئيسة 

الوزراء تيريزا ماي لالنسحاب من التكتل.
وصييرحييت ليدسوم »بصفة أساسية، هييذا ما 
سيحدث ما لم نصوت على اتفاق. املوقف القانوني 

هو أننا سنغادر دون اتفاق«.
ومنيت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 
بأحدث هزمية الستراتيجيتها للخروج، مما يقوض 
تعهدها لقادة االحتاد باحلصول على املوافقة على 

خطتها إذا منحوها تنازالت.

قيييال مييسييؤولييون فيييي قييطيياع إنييتيياج 
الييسيييييارات إن تقريرا سريا ميين وزارة 
التجارة األمريكية من املنتظر إرساله إلى 
الرئيس دونالد ترامب أمس  األحد ومن 
املتوقع أن يفسح املجال أمامه للتهديد 
بفرض رسييوم جمركية على السيارات 
ومكوناتها املييسييتييوردة ميين اخليييارج من 

خالل وصف تصنيف تلك الييواردات على 
أنها تهديد لألمن القومي.

وقد تقّرب توصيات التقرير صناعة 
الييسيييييارات العاملية خييطييوة نحو أسييوأ 
كابوس جتيياري، والييذي يتمثل في فرض 
رسيييوم جمركية أمريكية على مالين 
الييسيييييارات ومكوناتها املييسييتييوردة من 

اخلارج تصل إلى 25 باملئة.
ويخشى الكثيرون في القطاع من أن 
مثل هذا اإلجراء سيضيف آالف الدوالرات 
إلى تكلفة السيارات، وأنه قد يتسبب في 
التخلي عن مئات اآلالف من الوظائف في 

االقتصاد األمريكي.
ومن املتوقع أن يظل محتوى التقرير 

سريا بينما يدرس ترامب التوصيات التي 
يطرحها، وهو ما سيجعل القطاع وكبار 
منتجي السيارات في اليابان واالحتيياد 
األوروبيييي وكوريا اجلنوبية يواجهون 

ضبابية بشأن التداعيات.
وقييال مسؤولون في قطاع السيارات 
إنهم يتوقعون أن يوصي التقرير ببعض 
الييرسييوم اجلمركية على األقيييل، بحيث 
تتمكن اإلدارة من استخدام ما خلُصت إليه 
أعمال االستقصاء كوسيلة للتفاوض هذا 

العام مع اليابان واالحتاد األوروبي.
والتقرير هو ثمرة أعمال االستقصاء 
التي بدأتها وزارة التجارة في مايو 2018 
بناء على طلب من ترامب، وكييان الهدف 
منها الوقوف على أثر الواردات على األمن 

القومي للبالد.
وسُترَسل النسخة النهائية إلى البيت 
األبيض متاشيا مع موعد نهائي قانوني، 
وفييًقييا ملييا قييالييه مييصييدر فييي إدارة ترامب 

لرويترز.
وجيييرى إرسيييال مييسييودات سييرييية بها 
التوصيات املقترحة إلى البيت األبيض 
ووكيياالت حكومية أخييرى للمراجعة من 

نوفمبر.
ويتوقع منتجو سيارات ومكوناتها أن 
تشمل خيارات التقرير رسوما جمركية 
واسعة النطاق تصل إلى ما بن 20 و25 
باملئة على السيارات املجمعة واملكونات، 
أو رسوما أضيق نطاقا تستهدف املكونات 
وتييكيينييولييوجيييييا الييصيينيياعيية ذات الصلة 
بسيارات الطاقة اجلييديييدة والسيارات 

ذاتية القيادة واملتصلة باإلنترنت.

حول رسوم جمركية على الواردات

منتجو السيارات يترقبون تقريرًا حكوميًا أميركيًا

أكد العضو املنتدب للبنك السعودي البريطاني 
ديفيد ديييو أن تأثير قييرار  املفوضية األوروبييييية 
سيبقى محدودا ألن السعودية لديها إطييار عمل 
وقييوانيين كافية حمليياربيية غسل األميييوال ومتويل 
اإلرهييياب. وشييدد DAVID DEW ، في مقابلة 
خاصة مييع »العربية«، على أن مواضيع غسل 
األمييوال ومتويل اإلرهيياب هي مواضيع مهمة جدا 
للحكومة السعودية ومؤسسة النقد باإلضافة 
إلى بنك ساب، الفتا إلى أن درجة السيطرة وعدد 
القوانن املتعلقة بهذه املواضيع عالية جييدا في 
السعودية. وتييابييع: »لدينا في السعودية إطار 
عمل كامل يتعلق مبراقبة غسل األمييوال ومتويل 
اإلرهييييياب، وكيييل الييبيينييوك الييوطيينييييية تييلييتييزم بهذه 
القوانن والقواعد«. ونوه ديو بفريق العمل املعني 
 FATF )financial باإلجراءات املالية العاملية
action task force( واملعني مبحاربة غسل 
األمييييوال ومتييويييل اإلرهيييياب عييامليييييا، حيث وضع 
إطيييارا عاما حمليياربيية هييذه العمليات، وفييي نفس 
الوقت لم يقدم على أي قييرار ضد السعودية في 
هييذا اخلييصييوص. وفييي سيييؤال عيين تييداعيييييات هذا 
القرار في حال صوت البرملان األوروبييي لصالح 
هذه الالئحة الييسييوداء، اعتبر ديو أن تأثير قرار 
املفوضية األوروبية سيبقى محدودا على البنوك 
السعودية ، »فقد نشهد تأثيرا على العمليات بن 
البنوك السعودية واألوروبية فيما يخص الفحص 
النافي للجهالة ما بينها، قد تطلب البنوك األوروبية 

بعض التفاصيل أو املعلومات اإلضافية بالنسبة 
لبعض العمالء أو العمليات املالية، ولكن ليس لدي 
شك بأن أغلبية عمليات التحويل والعمليات املالية 
ستسير بشكل اعتيادي وطبيعي بن السعودية 

واالحتاد األوروبي«.
لكنه عاد ليؤكد أن »عالقتنا املالية مع االحتاد 
األوروبييييي مهمة على الصعيدين االقييتييصييادي 
والسياسي، ولكنها جزء من عالقاتنا الكبيرة مع 
أطراف عديدة كأميركا وآسيا باإلضافة إلى أهمية 

أعمالنا في املنطقة«.

ديفيد ديو: اململكة متتلك قوانني حملاربة غسل األموال والبنوك ملزمة بها

»ساب«: تأثير محدود لالئحة 
األوروبية على بنوك السعودية

ديفيد ديو

شي جن بينغ يصافح روبرت اليتهايزر

مصنع سيارات في أميركا

البنوك تسارع بخفض سعر الفائدة 
بعد قرار »املركزي املصري«

ردود فعل سريعة أعقبت قرار البنك املركزي 
املصري بخفض أسعار الفائدة، ففيما أعلنت 
بعض البنوك خفض أسعار العائد على شهادات 
االستثمار، تنظر بنوك أخييرى تداعيات القرار 
وسط توقعات باجتاه جميع البنوك إلى خفض 

أسعار العائد على الشهادات.
وقررت جلنة السياسة النقدية بالبنك املركزي 
املصري، خفض أسعار الفائدة على اإليداع لليلة 
واحدة بنحو 100 نقطة إلى نحو %15.75 من 
%16.75، وسعر الفائدة على اإلقييراض لليلة 

واحدة إلى %16.75 مقابل نحو 17.75%.
وقال نائب رئيس البنك االهلي املصري يحيي 
أبييو الفتوح، إن قييرار البنك املييركييزي املصري 
بخفض أسعار الفائدة سييوف يساهم في دعم 
االستثمار فييي الييسييوق املصرية خييالل الفترة 
املقبلة، فضال عن املساهمة في خفض الدين العام 
احمللي، إضافة إلى مساهمته في حتريك عجلة 

االقتصاد املصري .

وأوضح في حديثه أن البنك األهلي املصري 
قرر خفض سعر الفائدة على الشهادات املتغيرة 
من %17 إلى %16، كما قرر اإلبقاء على أسعار 

الفائدة على الشهادات البالتينية عند 15.25%.
وأشيييار إلييى أن تييراجييع أسييعييار الفائدة على 
الشهادات لن يؤثر على ربحية البنوك، ألنها 

تعود إلى معدالتها الطبيعية.
في نفس السياق، قرر بنك مصر خفض البنك 
العائد على الشهادات املرتبطة بالكوريدور من 
%17 إلى %16، كما قرر اإلبقاء على أسعار 

الفائدة في الشهادات البالتينية عند 15.25%.
وقال نائب رئيس بنك مصر عاكف املغربي، 
إن قرار البنك املركزي املصري بخفض أسعار 
الفائدة بنحو %1 على اإليداع واإلقراض، سوف 
يساهم في دعم االقتصاد املصري خالل الفترة 
احلالية، حيث يتماشى مع وجود فارق إيجابي 
بيين نسب التضخم املعلنة وأسييعييار الفائدة 

بالبنوك.


