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في تقريره الشهري حول أداء قطاع العقارات العالمي

»كريدي سويس«: الحكومات مطالبة بشراء أصول الشركات المتعثرة وقت األزمة
أتعاب بنوك االستثمار  الـ 10 األولى عالمياً تتراجع

»رسملة لالستثمار« يخطط إلطالق صندوق عقاري 

الذهب لمستوى قياسي عند 1045 دوالرًا  

مستثمرون يطلقون شركة استثمار إسالمي 

افتتاح اجتماع صندوق النقد والبنك الدوليين

دبي � رويترز: ينشئ بنك رس����ملة لالستثمار ومقره دبي صندوقا 
عقاريا اسالميا بقيمة 500 مليون ريال )133.3 مليون دوالر( الستغالل 

الفرص في قطاع االسكان متوسط الدخل في السعودية.
وجنبت اململكة العربية الس����عودية نح����و 100 مليار دوالر لتعزيز 
البنية التحتية على مدى السنوات اخلمس املقبلة وتتطلع لتلبية الطلب 

املتزايد على االسكان اجلديد في اكبر مصدر للنفط في العالم.

 لندن � رويترز: سجل الذهب مستوى قياسيا امس مع تراجع الدوالر 
بسبب تقرير نفته فيما بعد دول خليجية عربية عن أنها تدرس التخلي 

عن الدوالر في جتارة النفط.
وقال املتعاملون إن عوامل فنية ايجابية أثارت عمليات شراء للذهب. 
وقد ارتفع سعر الذهب في سوق نيويورك ملستوى قياسي بالغا 1045 
دوالرا لألوقية مدعوما بضعف اداء الدوالر أمام أغلب العمالت، مرتفعا 

من 1016.65 دوالرا أمس االول. 
وارتفع سعر الفضة مقتربا من اعلى مستوياته في اسبوعني البالغ 
17.21 دوالرا لألوقي����ة غير انه تراجع فيما بعد إلى 17.11 دوالرا وكان قد 

اغلق أمس على 16.59 دوالرا لألوقية. 

املنامة � رويترز: أطلق مس���تثمرون من آسيا والشرق األوسط 
امس شركة اس���تثمار اسالمي برأس���مال 600 مليون دوالر تسمى 
الفج���ر كابيتال بهدف االس���تثمار في صناعة اخلدم���ات املالية في 

األسواق االسالمية. 

اسطنبول )تركيا( � أ.ف.پ: افتتحت اعمال االجتماع السنوي لصندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي امس في اسطنبول حيث يناقش مسؤولو 
االقتصاد في دول العالم سبل تعزيز انتعاش مؤقت ومنع ازمات كبرى 
في املس����تقبل.  وم����ن املتوقع ان يناقش اعضاء الوفود أطرا واس����عة 
للتعاون في التمويل الدولي مع عودة النمو االقتصادي الى العديد من 

الدول في انحاء العالم.

قد تكون البنوك عادت إلى الربحية ولكن اتعاب بنوك االستثمار 
في األشهر التسعة األولى من العام التزال أقل بكثير مما كانت عليه 
في الفترة ذاتها من العام املاضي، وتقول ش���ركة املعلومات املالية 
تومسون رويترز ان اتعاب بنوك االستثمار العشرة األولى في العالم 
بلغت هذا العام 22.9 مليار دوالر أي اقل بنحو 6 مليارات دوالر عما 
كانت عليه في األشهر التسعة املنتهية في سبتمبر 2008. وجتاوزت 
اتتعاب جيه بي مورغان 4 ملي���ارات دوالر متفوقا بذلك على بقية 
البنوك. وانخفض���ت اتعاب باركليز وبن���ك أوف أميركا بأكثر من 
الثلث بينما انخفضت اتعاب بنك اوف س���كوتالند بنسبة 4% فقط، 
وعلى الرغم من تراجع دخل دويتش���ه بنك من عمليات االستثمار 
بنسبة 7% فإن ترتيبه صعد ثالثة مراكز بينما هبط ترتيب يو بي 

اس ثالثة مراكز.

في تقرير ص����ادر عن بنك 
»كريدي س����ويس« ح����ول أداء 
العقارات في األسواق العاملية، 
اشار التقرير الى وجود اجتاه 
تصاعدي في االيرادات العقارية 
خالل الربع الثاني في الواليات 

املتحدة.
واشار التقرير الى ان العديد 
من العقارات تتس����م بصفتني 

اثنتني:
امل����ردود  اس����تقرار  أوال، 

األساسي.
ثاني����ا، تراج����ع الدخ����ول 

االيجارية.
 ويالح����ظ في ه����ذا املجال، 
وجود استثناءات هي في أسواق 
الواليات املتحدة، حيث واصلت 
اإليرادات اجتاهها التصاعدي في 
الربع الثاني من عام 2009، مما 
يدل على ب����دء عملية تصحيح 
اقتص����ادي طويل����ة األجل في 

الواليات املتحدة. 
ومع ذلك، فإن انتظار هبوط 
اإليجارات إلى القاع قبل عودة 
الدخول إلى السوق من املرجح 
أن يثبت كونه إستراتيجية دون 
املستوى األمثل، ذلك أن إجمالي 
العوائد مييل إلى التعافي قبيل 
تعافي اإليجارات حيث ان عوائد 
اإليجار هي دائما ايجابية وكذلك 
فإن قيمة رؤوس األموال عادة 
ما تس����تعيد عافيته����ا قبل أن 
يتم استقرار اإليجارات. وعلى 
س����بيل املثال، خالل عام 1989 
عندما ح����دث التراجع العقاري 
في اململك����ة املتحدة، فإن حجم 
العائ����دات اإلجمالية حتول إلى 
أرقام إيجابية نحو عامني قبل أن 

تعاود اإليجارات انتعاشها. 
لذا فإننا نعتقد أن هناك فرصا 
جتارية واستثمارية جذابة في 
مجال العقارات بالفعل اآلن، وذلك 
لصالح أسواق أوروبا الغربية 
حي����ث اإليج����ارات وقيم رأس 
املال قد انخفضت بشدة، مثال: 
في اململكة املتحدة وفرنسا، فمن 
األفضل ان تستمر احلكومات في 
شراء اصول الشركات املتعثرة 
باعتبار ان احلكومات تلجأ ملثل 
هذه املمارسة خالل فترة األزمة 
لتحقيق قدر من االستقرار في 
سوق األصول. ونحن بالتالي بناء 
على هذا نقوم بتحديث موقف 
العقارات التجارية في آسيا إلى 
تصنيف »محاي����د« من »الوزن 
الترجيحي« لدينا بدال من وزن 

»ضعيف نسبيا« في تصنيفاتنا 
للموجودات العقارية هناك، لكن 
املخاطر التزال مرتفعة، السيما 

على اجلانب االيجاري.
أم����ا فيما يتعلق بالس����وق 
العقارية املدرجة، فإننا نتوقع 
حتقيق أداء ق����وي خالل الربع 
الراب����ع من ع����ام 2009، ذلك أن 
املزي����ج املت����اح من الس����يولة 
الوفي����رة، وانخف����اض عائدات 
الس����ندات مع حتسن مؤشرات 
االقتصاد يتواصل ويستمر مبا 
يؤدي إلى مواصلة دعم أس����هم 

الشركات العقارية.

 أسواق العقارات المباشرة

كثي����ر من أس����واق املكاتب 
اآلسيوية قامت بتصحيحات حادة 
منذ اخلري����ف املاضي، وبعض 
التقييمات قد تبدو جذابة مرة 
أخرى. بدأ التصحيح في وقت 
متأخر في معظم األسواق املتقدمة 
آسيا واحمليط الهادئ في مجال 

العقارات.
ولكن مسار التعديل اكتسب 
في وقت الحق وضوحا ونشاطا 
أكثر. وذلك خاص����ة في هونغ 
كون����غ وس����نغافورة. وبفضل 
هذه التصحيحات الس����عرية، 
ونظرا لزيادة توافر الس����يولة، 
فإن املستثمرين يعودون اآلن إلى 

األسواق اآلسيوية املتقدمة.
لقد سجلت أسواق العقارات 
التجارية اآلسيوية انتعاشا قويا 
نس����بيا في نشاط املبيعات في 
الربع الثاني من عام 2009، كما 

بدأت مستويات العوائد تستقر 
في معظم املدن. 

تقود منطقة آس����يا احمليط 
الهادي عملية تعافي االقتصاد 
العاملي املستمرة حاليا. ولذلك 
فإننا نتوقع حدوث انتعاش في 
الطلب على املساحات املكتبية في 
هذه املنطقة قريبا لهذا السبب. 
وبشكل عام، فقد حتسنت أحوال 
هذه األس����واق بشكل كبير في 
السنوات املاضية، وهذا هو ما 
حدا بن����ا إلى رفع تصنيف هذه 
األسواق إلى درجة »محايد«. وفي 
هذا الصدد، فإننا نوصي بأسواق 
استراليا، ونقلل من قيمة أسواق 
سنغافورة. أما بالنسبة ألسواق 
طوكيو باليابان، فإننا نبقيها عند 

درجة »محايد« أيضا.
كانت اسواق العقارات املكتبية 
املمتازة ضيقة في بداية االزمة 
االقتصادية حيث كانت معدالت 
العقارات الشاغرة تقل عن 6% في 
كل املدن الرئيسية في الصيف 
املاضي. وساعد ذلك على محافظة 
االيجارات على قوتها النسبية 
في االش����هر الصعبة املاضية. 
وبدعم من السياس����ة النقدية 
حيث خفضت اس����عار الفائدة 
من 7.25% في اغسطس املاضي 
الى 3% فقط في الوقت احلاضر 
ومن خالل االنفاق املالي القوي 
يبدو أن االنتعاش يس����ير على 
الدرب الصحي����ح وان الزيادة 
في البطالة آخذة في االنحسار، 
ولذلك م����ن املرجح أن ينتعش 
الطلب على املساحات املكتبية في 

األشهر املقبلة. ولذلك فإن مسألة 
هبوط سوق اإليجارات والعوائد 
في استراليا تعتبر ذات احتمالية 
محدودة من وجهة نظرنا في املدى 
املرتقب القادم. لكن بالطبع فإن 
هذا ال ينفي احتمال حدوث بعض 
الهبوط في بعض املدن احملدودة 
هنا أو هناك في استراليا. لكن 
بشكل عام، فمن املتوقع أن يزداد 
الطلب على املساحات املكتبية في 
العامني 2010 و2011 بنسبة %6.

وكان اداء اسهم العقارات قويا 
من اواسط اغسطس الى اواسط 
سبتمبر. ونتوقع مكاسب اكبر في 
الربع االخير من 2009 مع تضافر 
العوامل املوسمية وحتسن اوضاع 
االقتصاد العام. وقد س����جلت 
االسهم العقارية املدرجة عامليا 
زيادة بنس����بة 8.2% في اوروبا 
مقارنة ب� 4.6% ملؤشر مورغان 
س����تانلي املركب بني اواس����ط 
اغس����طس واواس����ط سبتمبر 
متفوقة في ادائها على االس����هم 
العاملية بفضل الدالئل املتزايدة 
على االستقرار وحتى التعافي 
في عدد من اس����واق العقارات. 
كما يبدو ان شهية املستثمرين 
للمخاطرة لعبت دورا مهما في 
ه����ذا االداء مثلما تظهر تدفقات 
االموال. ومع ان بعض التراجع 
يبدو محتمال في اعقاب مكاسب 
االس����ابيع االربعة املاضية فان 
تضافر عوامل السيولة وانخفاض 
عائد السندات وحتسن مؤشرات 
االقتصاد الع����ام ينبغي لها ان 
تواصل دعم االداء القوي السهم 

العقارات في الربع االخير.

الواليات المتحدة

أدى حتسن ثقة املستثمرين 
وتقلص الفوارق االئتمانية لديون 
االس����هم العقارية غير املؤمنة 
والدالئ����ل على توق����ف انحدار 
اس����عار العقارات السكنية الى 
ارتفاع قوي ولكنه غير مستقر في 
اسعار االسهم العقارية األميركية 
خالل االسابيع املاضية. ورغم 
ذلك فقد حافظنا على تصنيفنا 
لهذا السوق بأنه »غير محفز«، 
حيث ان الس����وق الذي يتصف 
بوجود ضغوط كما في الواليات 
املتحدة األميركية قد تس����تمر 
في إجهاد الطلب االس����تثماري 
على العقارات التجارية، وذلك 
بالرغم من التحسن األولي في 
مس����تويات املردود والعائدات 
املالية. وتشهد الواليات املتحدة 
تباينا في أسواق العقارات اعتمادا 
على تصنيف املدن إلى مدن كبرى 
وأخرى صغرى. فالتحسن في 
املدن الكبرى أعلى منه في املدن 
الصغ����رى. ذلك أن التحس����ن 
يبدو بشكل أفضل في تكساس 
وواش����نطن. ونتيجة الرتفاع 
معدالت البطالة حتى جتاوزت 
نس����بة 6%، فإن بع����ض املدن 
األخرى مازالت تعاني من تدني 
الطلب على املساحات املكتبية، 
وبشكل خاص في ميامي وسان 
فرانسيس����كو، للتني تواجهان 
مش����كلة في زيادة العرض عن 

الطلب في املساحات املكتبية.

لذلك فإن التحس����ن املتوقع 
في س����وق العقارات األميركية 
سيستغرق وقتا طويال، إال أنه 
قد بدأ بالفع����ل. ونحن ننصح 
باالستثمار في العقارات لكن داخل 
املدن التي تتمتع بأساس اقتصادي 
متني مثل تكساس، بينما ننصح 
باالبتعاد عن الواليات األضعف 
مثل والي����ة فلوري����دا ووالية 
كاليفورنيا. ويستمر التحسن 
التدريج����ي في س����وق عقارات 
طوكيو مع تعزز الطلب نتيجة 
االسعار املنخفضة. وبعد توقف 
اس����عار العقارات السكنية عن 
الهبوط يبدو ان سوق العقارات 
املكتبي����ة آخذ في االنتعاش مع 
توقع اعتدال في نسبة املكاتب 
الشاغرة خالل االشهر الستة الى 

التسعة املقبلة.

الصورة العامة

عامليا بقيت احجام االستثمارات 
العقاري����ة التجاري����ة ضعيفة 
جدا في الرب����ع الثاني من العام 
احلالي. ولكننا نعتقد ان اهتمام 
املستثمرين سينتعش في االشهر 
املقبلة بسبب حتسن التقييمات. 
وفي آسيا شهدت التعامالت حتسنا 
في الربع الثاني وخصوصا في 
الصني وهونغ كونغ ألسباب منها 
التوسع القوي لعرض االئتمانات 
الصيني. ولك����ن من غير املؤكد 
استمرار مصدر الس����يولة هذا 
لزمن اطول. ومع ذلك فان حتسن 
االقتصاد العام ينبغي ان يجتذب 
امناطا ا خرى من املس����تثمرين 
ولذلك رفعنا تصنيف آسيا الى 
»احملايد«. وضمن اس����يا نفضل 
اس����تراليا التي رفعنا تصنيف 
س����وق عقاراتها ال����ى »املثقل«. 
وهنالك حتسن ايضا في بعض 
االس����واق األوروبي����ة وأبرزها 
بريطانيا وفرنسا ولذلك منحنا 
تصنيف »مثقل« لهذين السوقني. 
اما بالنسبة للواليات املتحدة فال 
نزال نرى انها تتصف بالركود. 
وبالفعل تشهد االسواق منوا في 
النصف الثاني من العام احلالي، 
ومن املرتقب ان تستمر في حتقيق 
ارتفاعات خصوصا في األسواق 
الناشئة حتى نهاية العام املقبل، 
حيث من املرتقب ان تقود الصني 
هذا النمو مبعدالت تقارب %16، 
والبرازيل 5%، وهو مؤشر يعكس 
ان االسواق الناشئة انفصلت خالل 
األزمة عن االقتصادات املتقدمة.

العقارات في آسيا تشهد منوا جيدا للكنها لن حتل أزمة العقار العاملي مبفردها

كاليفورنيا ستشجع االعمال عندما تطير اخلنازير

»تالكودوم« لعبة إنترنت بنكهة برازيليةسيارتك تشهد على بقائك »متيقظا«

كل والية تروج ملزاياها التنافسية

اعالن يدعو االعمال لالنتقال الى انديانا ابق اعمالك في كاليفورنيا وقبلها قبلة الوداع

األزمة االقتصادية تضرم حمى 
المنافسة بين الواليات األميركية

مع تفاعل االزمة االقتصادية العاملية اخذت بعض الواليات االميركية 
تلجأ الى اس����اليب قذرة  لسرقة االعمال من جاراتها، االمر الذي جعل مما 
يفترض انها الواليات املتحدة االميركية مبجموعة من الواليات املتنافسة، 

كما يقول مراسل البي بي سي في نيويورك.
وساق املراسل كمثال على الدرك املتدني الذي بلغته هذه املنافسة اطالق 
نيفادا حلملة اعالنية بتكلفة مليون دوالر تس����خر فيها من العجز الهائل 
في موازنة والية كاليفورنيا والبالغ 26 مليار دوالر بشعارات من قبيل: 
»ابق اعمالك في كاليفورنيا وقبلها قبلة الوداع«، وتشبه احلملة املشرعني 

في كاليفورنيا بالقردة وموازنتها باخلنزير الذي يطير.
وادت احلملة االعالنية الى اندالع معركة محمومة ردت فيها كاليفورنيا 
على نيفادا بش����عارات مثل: »ما يحدث في فيغ����اس يبقى فيها ولكن ما 
يحدث في كاليفورنيا يحرك العالم«، وقللت كاليفورنيا من ش����أن والية 
نيفادا مذكرة بأن كاليفورنيا تضم 51 من 500 ش����ركة في قائمة فورتشن 

للشركات االكبر في اميركا مقابل شركتني فقط في نيفادا.
واشار املراسل الى ان الواليات االميركية متتلك صالحية فرض ضرائب 
متباينة على املبيعات واالعمال ولكن التعثر االقتصادي ولد لهجة هجومية 
غير مسبوقة في تسابق على اجتذاب الشركات اليها، ولكن بعض الواليات 
تتتبع اساليب االقناع املألوفة واملقبولة جتاريا، ففي والية نيو هامشاير 
يعمل مسؤولون عن التنمية االقتصادية على اجتذاب املستثمرين احملتملني 
من واليات اخرى بدعوتهم لالقامة ف����ي فنادق فاخرة والى والئم باذخة 

والتنقل في سيارات ليموزين على نفقة الوالية.
اما الوالي����ة التي رفضت حتى اآلن االنس����ياق وراء هذه احلملة فهي 
والية نيوجيرس����ي التي لطاملا حتملت النكات عن كونها جارة نيويورك 
الفقيرة، فقد قررت نيوجيرس����ي حتويل فقرها ورخص تكاليف املعيشة 
فيها الى ميزة منوهة بفوائد انتقال االعمال اليها من نيويورك بضرائبها 

وايجاراتها املرتفعة.

ليس بالجمال وحده تعيش فلوريانوبوليس البرازيلية
تعد مدينة فلوريانوبوليس في جنوب البرازيل واحدة 
من اكثر املنتجعات شعبية للباحثني عن الشمس واملناظر 
اخلالبة في اميركا اجلنوبي����ة، ولكن احلكومة البرازيلية 
قررت ان املدينة حتتاج الى ان تكون اكثر من مجرد وجه 
جميل وان حتولها الى مركز اقليمي للتكنولوجيا املتطورة 
من خالل اقامة قرية للعلوم بتكلفة 1.3 مليار دوالر، وذلك 
كجزء من مبادرة طموحة بتكلفة 24 مليار دوالر لتشجيع 

العلوم والتكنولوجيا في أرجاء البالد.
ويقول مراسل ال� »بي.بي.سي« ان اخلطة أخذت تعطي 
ثمارها امللموس����ة بعدد من االبتكارات التكنولوجية التي 
توفر حلوال لبعض املشكالت احمللية، ومن هذه االبتكارات 
مركز »اوزون-ان« للمعلومات الذي قد يصبح من املعالم 
املألوفة على ش����واطئ العالم والذي يعطيك بلمح البصر 
قراءة عن حدة األش����عة فوق البنفس����جية ويقترح عليك 

اجراءات الوقاية منها حسب نوع بشرتك.
ومن االبتكارات التكنولوجية املهمة االخرى التي يعتقد 
علماء القرية انها ستس����اعد على حل واحدة من املشكالت 
املس����تعصية في البالد جهاز بافومترو للكشف عن كمية 
الكحول التي استهلكها سائق السيارة، وهو جهاز يركب 
داخل السيارة ويلزم السائق بالنفخ فيه واذا ما تبني انه 

جتاوز احلد األقصى املس����موح به من الكحول فإن اجلهاز 
سيوقف محرك السيارة عن العمل، وفضال عن ذلك سيلتقط 
صورة للسائق ويبثها فورا مع املعلومات الى مركز الشرطة، 
وهذا يعني ان بإمكان الش����ركات مراقبة سائقيها عن بعد 
ويعطي الش����رطة دليال ال مجال إلنكاره على ان الس����ائق 
جتاوز نسبة الكحول املس����موح بها. ومن الشركات التي 

تفخر بها املدينة شركة هوبلون التي ابتكرت لعبة اإلنترنت 
املش����هورة تالكودوم والتي دخلت في شراكة لنقل اللعبة 
ال����ى 31 بلدا. ويضيف املراس����ل ان التحدي الذي تواجهه 
فلوريانوبوليس يتمثل في التطلع الى أبعد من البرازيل، 
وانها لكي تصبح وادي سيليكون اميركا اجلنوبية عليها 

ان متتلك ثقة اكبر بالنفس.
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