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»بهاراتي« تفاوض »SBI« الهندي
لتمويل جزء من صفقة »زين أفريقيا«

2010 عام االنتعاش الحقيقي لسوق العقار في الكويت

قال رئيس مجلس إدارة بنك SBI الهندي بي بهات ان شركة بهاراتي 
ارتيل جتري مفاوضات مع البنك لتمويل جزء من صفقتها مع ش����ركة 
»زين« لالستحواذ على أصولها في القارة األفريقية. وحديث بهات رئيس 
اكبر بنك جتاري في الهند جاء خالل لقاء صحافي مع جريدة تليغراف 
الهندي����ة الذي تطرق فيه الى ضرورة س����ماح احلكومة الهندية لزيادة 
رؤوس أموال البنوك الهندية لتساعدها في عمليات اإلقراض املستقبلية. 
من جهة اخرى، قالت شركة »زين« األردن لالتصاالت املتنقلة انها تدرس 
مع ش����ركات عاملية عددا من العروض الدخال خدمات اجليل الرابع في 
مجال عملها في السوق األردنية. وأوضح الرئيس التنفيذي لزين األردن 
د.عبداملالك اجلابر امس في تصريح ل� »كونا« ان شركات عاملية ابرزها 
»موتوروال« و»اريكس����ون« و»هاواوي« و»نوكيا« خاطبت زين لبحث 
احتياجات الشركة فيما يتعلق بتهيئة البنية التحتية استعدادا إلدخال 
التقنية اجلديدة وتطبيقاتها. ووصف اجلابر التقنية اجلديدة بأنها ثورة 
في صناعة االتصاالت اخللوية في العالم واخلطوة املقبلة في تقنيات 

النطاق العريض. وعن ميزات هذه اخلدمة قال انها صممت لنقل كميات 
كبيرة من البيانات بسرعات عالية تصل الى 150 ميغابت بالثانية وفعالية 
كبيرة الى جانب تصفح االنترنت بسرعات غير مسبوقة ما يتيح متتع 
الزبائن بأسرع ش����بكة ذات جودة عالية.  وأضاف ان الشبكة اجلديدة 
ميكنها ان تتسع للتطبيقات متعددة الوسائط مثل عقد االجتماعات عبر 
الڤيديو وبث احملتوي����ات ذات الدقة العالية وإدارة املدونات الڤيديوية 
للبرامج التعليمية والترفيهية او القدرة على حتميل الڤيديو بس����رعة 
على مواقع الشبكات االجتماعية بسرعات غير مسبوقة. وأشار اجلابر 
الى ان »زين« تدرك ان اهتمام الزبائن في الوقت احلالي وفي املستقبل 
سينصب بصورة متزايدة على خدمات احملتوى والبيانات واالنترنت 
وهو ما تسعى الشركة لتوفيره لهم وبأحدث التقنيات العاملية. وأضاف 
ان هذه اخلدمات اجلديدة من االنترنت املتنقلة ستشكل نقلة في احلياة 
اليومية لألردني في جميع املجاالت وستقدم حلوال مبتكرة ورائعة لرجال 

األعمال وألصحاب املهن التي تتطلب احلركة والتنقل. 

اس����تعرض تقري����ر ص����ادر عن بيت 
العاملي »جلوبل« األوضاع  االستثمار 
احلالية واملستقبلية لسوق العقار في 
دول اخلليج، واب����رز املتغيرات التي 
ستدفع سوق العقار في بعض الدول الي االنتعاش خاصة 
في الكويت والس����عودية، والعوامل التي حدت من ارتفاع 
أسعار اإليجارات في مختلف قطاعات العقار، هذا باإلضافة 
إلى توقع التقرير عدم حدوث انتعاش لس����وق العقار في 
دولة اإلمارات بسبب الزيادات اجلديدة في املعروض في ظل 

ازمة تعاني منها القطاعات العقارية بشكل عام.
وذك����ر تقرير »جلوبل« ان أه����م التطورات التي حدثت 
خالل الربع الرابع من 2009 في الكويت تتمثل في اإلعالن 
عن موازنة توسعية للعام 2011/2010 بعجز متوقع مقداره 
7.4 ملي����ارات دينار، حيث بلغ إجمالي النفقات املقدرة في 
املوازنة املعلنة 16.16 مليار دينار، بزيادة مقدارها %33.4، 
مقارنة بإجمالي النفقات املقدرة في موازنة العام 2010/2009 
والبالغة 12.12 مليار دينار. وذكر التقرير ان املوازنة ركزت 
على اإلنفاق الرأسمالي آخذة بعني االعتبار املشاريع الضخمة 
التي أعلنتها الكويت ع����ن تنفيذها في إطار خطة التنمية 
لعام 2014/2013. كما وافقت احلكومة على تخصيص مبلغ 
4.78 مليارات دينار لإلنفاق على املشروعات خالل السنة 
املالي����ة األولى )2011/2010(.  وتوقع التقرير أن يس����تفيد 
القطاع العقاري من هذا اإلنفاق الرأسمالي في حال تنفيذه 
فعليا. وتتضمن خطة التنمية تنفيذ الكثير من املش����اريع 
العمالقة مثل مش����روع إنشاء مدينة احلرير، مركز األعمال 
اجلديد للكويت والذي تبلغ تكلفته 77 مليار دوالر، ومشروع 
ش����بكة الس����كك احلديد ومترو األنفاق، كما تغطي اخلطة 
نفقات إضافية إلنش����اء املدن اجلدي����دة، والبنية التحتية، 
وتوفير اخلدمات خاصة خدمات الصحة والتعليم إضافة 

إلى االستثمار في قطاع النفط.

ُعمان

وعن أهم التطورات التي حدثت خالل الربع الرابع من 
2009 ف����ي عمان، توقع التقرير أن ينمو االقتصاد العماني 
مبعدل 3% من حيث القيمة احلقيقية خالل العام 2010، نظرا 
الستفادته من أسعار النفط اخلام املرتفعة، واإلنفاق احلكومي 
اجل����اري. إضافة إلى ذلك، من املتوقع أن يعزز ارتفاع عدد 
الس����ائحني الوافدين إلى عمان وزيادة االستثمار االجنبي 
املباش����ر أداء االقتصاد العماني.  وس����وف تستفيد جميع 
قطاعات االقتصاد من ه����ذا النمو مبا فيها قطاع العقارات 
والبناء والتش����ييد، حيث يعزى ذلك بصفة أساس����ية إلى 
أن احلكومة سوف تواصل اإلنفاق على مشروعات البنية 
التحتية لتحقيق التنويع االقتصادي. وباملضي قدما، يتوقع 
أن تبلغ قيمة قطاع البناء والتش����ييد في عمان 1.57 مليار 
ري����ال عماني بحلول العام 2013 أي بزيادة س����نوية تبلغ 

نسبتها %2.7.

قطر

وعن السوق العقاري القطري، قال التقرير ان أمير دولة 
قطر الش����يخ حمد بن خليفة آل ثاني أصدر القانون رقم 2 
لسنة 2010 الذي يقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 
لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. وقد أبقى قانون اإليجارات 
اجلديد على معظم األحكام التي وردت في القانون الصادر 
في عام 2008 باستثناء تلك التي تنص على أن املالك سوف 
تك����ون لهم من اآلن فصاعدا حري����ة زيادة قيمة اإليجارات 
السكنية. ومن ناحية أخرى، جمد القانون أسعار إيجارات 
احملالت واملباني التجارية األخرى ملدة سنة وحتى فبراير 
2011. ولكن هذه اخلطوة لن يكون لها تأثير كبير على رفع 
قيمة اإليجارات بش����كل ملحوظ. فنحن ما زلنا نتوقع أن 
العوامل األساس����ية للعرض والطلب ستحكم االرتفاع في 

قيمة اإليج����ارات. ومن ثم، لن يكون للمالك مطلق احلرية 
في زيادة قيمة إيجارات العقارات الس����كنية وفق أهوائهم 
ورغباتهم، حيث سيكون املستأجرون في وضع يسمح لهم 
مبساومتهم واإلصرار على أن يخفض املالك قيمة اإليجار. 
أخيرا، سوف تس����اعد الظروف احلالية للعرض والطلب 
عل����ى إظهار القيمة احلقيقية لإليج����ارات وبالتالي تفادي 

عمليات املضاربة.

السعودية

وفي اململكة العربية الس����عودية، ذكر التقرير انه وفقا 
لبيان أدلى به مؤخرا بعض املس����ؤولني في احلكومة، من 
احملتمل تطبيق قانون الرهن العقاري الذي طال انتظاره، 
خالل الش����هور القليلة املقبلة. فم����ن املتوقع أن ميثل هذا 
القانون خطوة تاريخية في س����بيل تطوير مناخ التمويل 
العقاري في اململكة حيث تنتظر املؤسسات املالية صدور هذا 
القانون بفارغ الصبر القتناص أكبر حصة من قطاع الرهن 
العقاري السعودي التي تقدر حاليا بنسبة 1.5% من الناجت 
احمللي اإلجمالي. إضافة إلى كونه سيسهم في تنمية األعمال 
التجارية للمؤسس����ات املالية، سيؤدي أيضا تزايد نشاط 
القطاع العقاري إلى تزايد نشاط األعمال التجارية التابعة 
له )األس����منت، والتأمني، وإلى ما غير ذلك(. وسيتيح هذا 
القانون فور تنفيذه فرصا أكبر لالطالع على حقوق ملكية 
العقارات والتفاصيل املتعلقة باإلطار التنظيمي بشكل عام. 
من املتوقع أن تش����ارك مؤسسات مالية أخرى مثل البنوك 
مش����اركة إيجابية في التمويل العقاري الذي تهيمن عليه 
تسهيالت صندوق التنمية العقارية خاصة بعد حصولها 
على مزيد من التوضيحات من خالل قانون الرهن العقاري 
بشأن حقوق املؤسسات املالية في حالة تخلف العمالء عن 
السداد. عالوة على توس����يع احملفظة االئتمانية للبنوك، 
س����وف يتيح أيضا قانون الرهن العقاري فرصة لتنويع 

امليزانيات العمومية للبنوك.

اإلمارات

وفي س����وق اإلمارات العربية املتحدة، لفت التقرير الى 
ان مجلس إدارة ش����ركة »إعمار« ألغى عملية االندماج مع 
شركة دبي القابضة التي أعلن عنها في يونيو 2009 املاضي 
مشيرا إلى أن عدم اجلدوى االقتصادية كان السبب األساسي 
التخاذ هذا القرار. ونعتقد أن هذا القرار ميثل قرارا إيجابيا 
ملس����اهمي إعمار، حيث أثارت عملية االندماج التي كان من 
املزمع تنفيذها مخاوف املس����اهمني بش����أن االنخفاض في 

امللكية، واجلدوى االقتصادية للكيان اجلديد املدمج.

البحرين

وق����ال التقرير انه على صعيد مملكة البحرين، فرضت 
الزيادة في املعروض من العقارات التي تستهدف فئة ذوي 
الدخل املرتفع ضغوطا أدت إلى انخفاض األسعار واإليجارات.  
وتوقع التقرير أن يش����هد الطلب على العقارات الس����كنية 
املخصصة لذوي الدخل املتوسط واملنخفض انتعاشا بالنظر 
إلى النقص في املعروض العقاري.  ومن جهة املس����احات 
املكتبية، مازال الطلب على سوق املكاتب في البحرين ضعيفا 
كما مت إلغاء أو تأجيل العديد من املشروعات. وأشار تقرير 
صدر مؤخرا عن ش����ركة »دي تي زد« DTZ إلى أن 271 ألف 
مربع من املساحة املكتبية املخطط لتطويرها قد ألغيت خالل 
العام املاضي. وتدعم حركة العبور من جس����ر السعودية، 
منو س����وق عقارات التجزئة في البحرين. ويتوقع أن يبدأ 

في وقت قريب إنشاء جسر آخر يربط البحرين بقطر. 

العقارات السكنية 

وتوقع التقرير أن تش����هد سوق العقارات السكنية في 
الكوي����ت ارتفاعا تدريجيا في األس����عار حيث بدأت تظهر 

بوادر االنتعاش للعام 2010. ووفقا خلبراء الس����وق »من 
احملتم����ل أن ميثل العام 2010 ع����ام االنتعاش احلقيقي في 
سوق العقارات خاصة في ظل النهج الذي تتبناه احلكومة 
لتدشني مش����اريع تنموية عمالقة في خطوة من شأنها أن 
حتفز منو جميع القطاعات مبا فيها قطاع العقارات بوصفه 
املستفيد األول وخصوصا العقارات السكنية. باملضي قدما، 
يتوقع أن تشهد أسعار العقارات السكنية ارتفاعا يتراوح 
ما بني 10 و15% خالل النصف األول من العام 2010 مدعوما 
بالتموي����ل املتاح لها من خالل البنوك العاملة وفقا ألحكام 
الش����ريعة اإلس����المية. على أي حال، سوف يواصل قطاع 
العقارات الس����كنية أداء دور أساسي في النشاط العقاري. 
كذلك، سوف يظل النمو الس����كاني املستمر بني املواطنني 
الكويتيني يعكس نقصا في املعروض من العقارات في السوق.  
وقال التقرير ان النظرة التزال س����لبية فيما يتعلق بقطاع 
االستثمار على املدى القصير إلى املتوسط. فمن املتوقع أن 
مير هذا القط����اع بفترة من الركود على املدى القصير قبل 
أن يبدأ موجة أخرى من االنخفاضات قبيل موسم العطلة 
الصيفية والذي يتزامن مع تس����ليم املعروض اجلديد من 
العقارات، وقد أدى االستمرار في مزاولة أنشطة البناء إلى 
زيادة املعروض من العقارات والذي لن يستطيع أن يواكب 
الطلب املتزايد خالل الفترة املقبلة. ومن ثم، فمن احملتمل 
أن تنخفض قيمة اإليجارات في حدود 5 و10%، خاصة في 
العقارات املخصصة لكل من ذوي الدخل املتوسط واملرتفع، 

نظرا لزيادة معدالت العقارات الشاغرة.
وبالنظر إلى املس����تقبل، نستبعد أن يشهد هذا القطاع 
انتعاشا سريعا، ولكن حدوث أي انتعاش سيكون مرتبطا 
بتنفيذ اخلطط التي أعلنت عنها احلكومة والرامية إلى انعاش 
النمو االقتصادي عموما، ونتيجة لذلك سيكون هذا االنتعاش 

مرتبطا بتزايد الطلب على القوة العاملة األجنبية.
وفي هذه احلالة فقط، من املمكن أن يبدأ قطاع االستثمار 
في االنتعاش. وقال التقرير ان النظرة الى قطاع العقارات 
التجارية التزال سلبية، فمن املتوقع أن تبقى قيمة اإليجارات 
في حالة ركود عند مستوياتها احلالية في مناطق مختلفة من 
البالد مع ميلها أكثر نحو االنخفاض خالل النصف األول من 
العام 2010. عالوة على ذلك، سوف يفرض تسليم املعروض 
اجلديد من العقارات مزي����دا من الضغوط لتنخفض قيمة 
اإليجارات في كل من عقارات التجزئة واملساحات املكتبية. 
لذا، فإن أي انتعاش س����يكون مرتبطا مباش����رة بالنشاط 
االقتصادي ومؤشرات النمو اإليجابي. وبناء على ذلك، فلن 
يش����هد أي انتعاش حقيقي في هذا القطاع قبل نهاية العام 

2010 أو النصف األول من العام 2011.

الطلب المحلي

وبني التقرير ان قطاع العقارات السكنية في عمان كان 
يعتمد على الطلب احمللي إلى حد كبير، ويستمر عدد السكان 
في عمان في التزايد، ويشكل العمانيون دون سن الرابعة 
عشرة سنة حوالي 43% من السكان. وتقدر مصادر القطاع 
العقاري أنه يلزم توفير من 20 ألف إلى 25 ألف وحدة في 
خالل السنوات القليلة املقبلة لإليفاء بالطلب املتزايد على 
الوحدات الس����كنية. ولذلك التزال نظرتنا لقطاع العقارات 

التجارية مستقرة.
وعلى صعيد املساحات املكتبية، قال التقرير ان النظرة 

الى املساحات املكتبية على املدى القصير مستقرة.
وتوقع أن يكون الطلب متدنيا على املساحات املكتبية في 
العام 2010 مع اجتاهه نحو االرتفاع قبيل نهاية العام وفقا 
لألداء االقتصادي الفعلي. وعلى املدى البعيد، من احملتمل 
أن يش����هد القطاع عملية تصحيح مع تسليم 200 الف متر 
مربع من املساحات املكتبية في مسقط بحلول العام 2012، 
وسترتبط مواكبة هذا املعروض للطلب املتزايد بالنشاط 

االقتصادي.

»زين األردن« تدرس عروض شركات عالمية إلدخال خدمات الجيل الرابع

في تقرير لـ »جلوبل« حول أوضاع العقار في دول الخليج

»الجمان«: 22 سهمًا إسالميًا حققت مكاسب 
بلغ متوسطها 8.8% خالل فبراير الماضي

»ميد«: 50% نسبة االنخفاض في إيجارات 
العقارات التجارية بالكويت في 2009

قيمة إيجار المكاتب 6 دنانير للمتر في وسط المدينة وبسبب تداعيات األزمة المالية

الكوي���ت � كونا: قال مركز اجلمان 
لالستشارات االقتصادية ان 22 سهما 
إس���الميا حققت مكاسب في سوق 
الكويت لألوراق املالية )البورصة( 
بلغ متوس���طها 8.8% بنسبة 41% من عدد األسهم 
اإلس���المية بينما تكبدت 18 سهما خسائر بنسبة 

بلغت %7.6.
واض���اف املركز في تقرير ل���ه صدر امس، ان 
شريحة كبيرة من املتداولني في السوق تهتم باألسهم 
اإلسالمية، مشيرا الى ان مؤشر جلوبل اإلسالمي 
حقق أرباحا مبعدل 8.19% مقارنة مع أدائه االيجابي 

العام مبعدل 13.2% خالل شهر فبراير املاضي.
يذكر أن األس���هم اإلس���المية ال تشمل األسهم 
املتوافقة مع الش���ريعة اإلس���المية وفقا لبعض 

الفتاوى املتداولة.
وأوضح التقرير ان نس���بة األس���هم اخلاسرة 
بلغت 33% في حني بلغ عدد األسهم التي لم تتغير 

أسعارها 14 سهما بنسبة 26% من إجمالي األسهم 
اإلسالمية خالل شهر فبراير املاضي.

وأضاف ان أكثر األس���هم اإلس���المية حتقيقا 
للمكاس���ب »مبرد« مبع���دل 42.1% تاله »الدولي« 

مبعدل 21.3% ثم »الصفوة« مبعدل %14.8.
وأش���ار الى ان اقل األس���هم اإلسالمية حتقيقا 
للمكاسب كان من نصيب »أركان« مبعدل 1.5% تاله 

»التجارية« مبعدل 1.8% ثم »أبيار« مبعدل %1.8.
وبني ان أكثر األسهم اإلسالمية تكبدا للخسائر 
)مدار( بنس���بة 22.9% و»متويل خليج« بخسائر 

15.3% و»استهالكية« بخسائر %13.2.
وأضاف ان اقل األسهم تكبدا للخسائر »األولى« 
مبعدل 1.9% و»صلبوخ« مبعدل 2.4% و»املدينة« 

مبعدل %2.7.
يذك���ر ان���ه مت اخ���ذ حق���وق األس���هم خالل 
الفترة باالعتبار عند حس���اب معدل ارتفاعها أو 

انخفاضها.

أشارت »ميد« في تقرير مثير حول قيمة اإليجارات 
التجارية في الكويت إلى انخفاض القيمة اإليجارية 
50% وذلك على خلفية انخفاض الطلب بسبب تداعيات 
األزمة املالية العاملية، حيث أش����ار التقرير إلى أن 
الكويت تواجه سنوات من العرض املفرط في سوق 
العقارات التجارية، مع ارتفاع أسعار تأجير املساحات 
املكتبية في الكويت بوسط املدينة والذي انخفض 
بالفعل إلى نصف ذروة ارتفاعه لعام 2008، فالعرض 

يفوق الطلب بكل بساطة.
وأرجع التقرير تراجع األداء بسبب سنوات من 
اجلمود السياس����ي والركود االقتصادي في تقييد 
نشاط الشركات في الدولة والتي بدورها أثرت على 
الطلب على العقارات حيث فضلت العديد من كبريات 
الش����ركات الغربية اختيار مكاتب فرعية فقط في 
الكويت، متخذين أماكن أخرى مثل اإلمارات كمقار 

لعملياتها الرئيسية.
وأشارت »ميد« في حتليلها إلى أن سعر احليز 
املكتبي في وسط املدينة بلغ 6 دنانير للمتر املربع 
مقارنة ب� 12 دينارا للمتر املربع في عام 2008، مستدركة 
أن االحتياجات السنوية ملساحات املكاتب اجلديدة 
في وس����ط املدينة تراوحت في املتوسط بني 40 و 
60 أل����ف متر مربع ما بني عامي 2003 و2009 وذلك 
وفق����ا ملا أعلنه مدير ش����ركة »دي تي زد« العقارية 

دوغالس غراي.
ويشير الفائض في العرض إلى حقيقة أن اإليجارات 
قد شهدت هبوطا حادا منذ عام 2008، حيث وصلت 
حلوال����ي 12 دين����ارا )41 دوالرا( للمتر املربع، وهو 
م����ا يعني أن هناك هبوطا حادا تش����هده اإليجارات 
بنسبة 50% في الكويت بوسط املدينة، حيث ميكن 
اآلن احلصول على مساحة مكتبية بحوالي 6 دنانير 

للمتر املربع الواحد.
وأضاف التقرير أن الش����ركات العاملية العاملة 
في الكويت أوضحت أن اإليجارات انخفضت بشكل 
كبير خالل عام 2009 وأن األزمة االقتصادية العاملية 
قد أدت إلى خفض عدد الشركات والتي حتتاج إلى 

فتح مكاتب في البالد.
وأشارت »ميد« إلى أن أحد مديري الشركات الغربية 
الكب����رى ومقرها مدينة الكوي����ت أوضح أن القيمة 
اإليجارية وصلت ألعلى مستوى لها بقيمة 20 دينارا 
للمتر املربع للمكاتب الفخمة بوس����ط املدينة حتى 
عام 2008، مستدركة بأن املساحات املكتبية ال ميكن 

شغلها بقيمة أكثر من 10 دنانير للمتر املربع.
ولتوضيح الفجوة بني االحتياجات واملعروض من 
املكاتب أشارت الشركة إلى أنه في مقابل االحتياجات 
احملدودة من املساحات يجري حاليا تسويق 200 ألف 

متر مربع من املساحات اجلديدة واملستعملة.
وأشار التقرير إلى أن ما يزيد من صعوبة األمر 
أمام قيمة اإليج����ارات التجارية، أنه وفقا ملا ذكرته 
ش����ركة »دي تي زد« هناك ما ب����ني 425 و450 ألف 
متر مربع من مس����احات املكاتب ستكون متاحة في 

العاصمة بحلول نهاية عام 2013.
وبني أن املس����احات اجلديدة ستوفرها مشاريع 
مثل مش����روع تطوير احلمراء وتكلفته 370 مليون 
دوالر لبرج يص����ل ارتفاعه ل� 412 مترا من املنتظر 

االنتهاء منه بحلول نهاية عام 2010.
وأوضح التقرير أن توفير مساحات املكاتب مشكلة 
خطيرة جدا حيث ان هناك مساحات مكتبية جديدة 
يتم توفيرها وكذلك املستعمل املعاد فضال عن مبان 
جديدة شارفت على االنتهاء وهي بالفعل في مرحلة 

التسويق.

عمدة لندن: مكتب االستثمار الكويتي 
يعتبر ركيزة من ركائز االستثمار الدولي

بعد لقائه الرئيس التنفيذي للمكتب

الكويتية والبيئة االستثمارية الدولية الراهنة وأوضاع 
املالية وقطاعاتها االس����تثمارية املختلفة  االسواق 
اضافة الى مناقشة الدور الرئيسي الذي تلعبه لندن 

كعاصمة خلدمات املال واالعمال الدولية.
وأكد الرشيدي اهمية تعزيز العالقات الكويتية � 
البريطانية السيما في املجال االقتصادي والتي حترص 

ادارة مكتب لندن على تعزيزها بشكل دائم.
وذك����ر ان لقاءه مع عمدة ح����ي لندن تطرق الى 
االجراءات والتدابير القانونية اجلديدة التي طبقت 
مؤخرا بهدف ضبط انش����طة املص����ارف واألدوات 
االس����تثمارية اثر االحداث املالية التي هزت النظام 

االقتصادي العاملي الدولي منذ عامني.
وأشار في هذا السياق الى ان اللقاء تطرق كذلك 
الى التوقعات االستثمارية املستقبلية في بريطانيا 
وأوروبا وأميركا وبقية انحاء العالم مؤكدا ضرورة 
انسجام الضوابط اجلديدة املتعلقة باحلوافز واملكافآت 
املالية بالعدالة بحيث ال ينجم عنها تضرر الكفاءات 

العاملة ذات االجناز واألداء املتميز.
وكش����ف الرشيدي انه بحث مع انستي الترتيب 
لزيارته املرتقبة للكويت في نوفمبر املقبل برفقة وفد 
رفيع املستوى من رجال االعمال البريطانيني بهدف 
الوقوف على مسيرة التنمية بالكويت حتت قيادة 
صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح االحمد. وثمن 
الرشيدي احلفاوة واالهتمام منقطع النظير من قبل 
حكومات اململكة املتحدة املتعاقبة جتاه مكتب الهيئة 
العامة لالستثمار في لندن منذ تأسيسه مما ساعده 

كثيرا على تأدية مهامه على أكمل وجه.

لندن � كونا: اشاد عمدة لندن الدرمان نيكوالس 
انستي امس، بالدور الكبير الذي يلعبه مكتب هيئة 
االس����تثمار الكويتي في لن����دن باعتباره ركيزة من 

ركائز االستثمار الدولي.
جاء ذلك في تصريح صحاف����ي ل� »كونا« عقب 
زيارته ملكتب االس����تثمار الكويتي في لندن ولقائه 

الرئيس التنفيذي للمكتب عيد الرشيدي.
وقال انستي ان مكتب االستثمار الكويتي في لندن 
يقوم بدور حيوي في تعزيز العالقات املتميزة بني 
بريطانيا والكويت اضافة الى تسجيله منذ اكثر من 
نصف قرن جناحات متوالية بفضل اخلطط املدروسة 

واألداء املتميز للقائمني والعاملني عليه.
 وأضاف ان عمل مكتب االستثمار متيز باالنضباط 
وااللتزام بالقوانني وضوابط احلي املالي، مش����يرا 
الى انه يعد اول الصناديق االس����تثمارية املتمتعة 

باحلصانة السيادية.
ويشغل انس����تي منصب عمدة حي لندن املالي 
ال����� 682 حيث انتخب في ال� 29 من س����بتمبر العام 
املاض����ي وزاول مهام منصبه رس����ميا في ال� 13 من 

فبراير املاضي.
من جهته قال رئيس مكتب الهيئة العامة لالستثمار 
في لندن عيد الرشيدي، ان زيارة العمدة انستي الى 
املكتب جاءت في اطار التعاون املش����ترك وتنسيق 
اجله����ود الثنائية بني مكتب الهيئ����ة وعمادة احلي 

املالي.
وأضاف انه قام بتقدمي شرح موجز لعمدة احلي 
املالي تركزت على توضيح مجاالت االس����تثمارات 

نيكوالس انستي في ضيافة عيد الرشيدي في مكتب االستثمار األجنبي الكويتي بلندن

تقــارير

فيما يتعلق بالشقق السكنية املخصصة 
لفئة الطبقة املتوس����طة في قطر، توقع 
التقرير أن تصل أس����عار اإليجارات إلى 
مستوى القاع لتستقر خالل النصف األول 
من العام 2010 دون املزيد من االنخفاضات 
احلادة. وعلى صعيد املعروض، س����وف 
يظ����ل املعروض من الش����قق الس����كنية 
املخصصة لفئة الطبقة املتوسطة يشهد 
نقصا، إذ تتركز معظم املش����اريع تقريبا 
في قطاع العقارات املخصصة لذوي الدخل 
املرتفع، لذا سوف تبقى قيمة اإليجارات 
عند مس����توياتها على املدى القصير إلى 
املتوس����ط مع إمكانية ارتفاعها في املدى 
الطويل وفقا للظروف االقتصادية العامة 

إضافة إلى التركيبة السكانية.
وفيما يتعلق بالشقق والڤيالت السكنية 
املخصصة لذوي الدخ����ل املرتفع، توقع 
التقرير أن تقترب أسعار اإليجارات احلالية 
من مستوى القاع كما نستبعد ان تشهد 
مزيدا من عمليات التصحيح احلادة، لذا فإن 
النظرة املستقبلية لهذا القطاع مستقرة.

ولك����ن على امل����دى البعيد س����يؤدي 

االستمرار في تسليم املشاريع والوحدات 
الس����كنية اجلديدة إلى زيادة املعروض 
مبعدالت تفوق معدالت الزيادة في الطلب، 
ونتيجة لذلك فقد تشهد أسعار اإليجارات 
سلس����لة أخرى من عمليات التصحيح. 
ويتوقف ذلك بصفة أساسية على األداء 

االقتصادي والنشاط التجاري.
وتوقع التقرير أن تشهد قيمة إيجارات 
املساحات املكتبية مزيدا من االنخفاض على 
املدى املتوسط نتيجة لتسليم املعروض 
اجلديد وارتفاع نسبة املساحات الشاغرة. 
ويتراوح متوسط معدالت إشغال املساحات 
املكتبية في الوقت احلالي بني 85 و%90. 
ومن جهة املعروض، يقدر أن يكون قد مت 
تسليم حوالي نحو  350 ألف متر مربع 
من املس����احات املكتبية من الفئة »أ« في 
الربع الرابع من العام 2009. ونتيجة لذلك، 
من املقدر أن تشهد قيمة اإليجارات مزيدا 
من االنخفاض إذا لم يقابل هذا املعروض 
بزيادة في الطلب وهو ما يتوقف بصفة 
أساسية على الظروف االقتصادية العامة 
خ����الل العام 2010. غي����ر أنه من األهمية 

مبكان مالحظة أن قيم����ة اإليجارات في 
األحياء التجارية القدمية قد تشهد مزيدا 
من االنخفاض على املدى القصير نتيجة 
للتحول أو االنتق����ال من احلي التجاري 

القدمي إلى املواقع الرئيسية اجلديدة. 
وقال التقرير انه نظرا ألن حوالي %50 
من األسر في السعودية تقطن الوحدات 
اململوكة للمالك، فهناك طلب  الس����كنية 
مستمر على املعروض من املساكن والتمويل 
العقاري في اململكة العربية السعودية. ومن 
املتوقع أن يتراوح الطلب بني 1 و1.05 مليون 
وحدة س����كنية حتى حلول العام 2015. 
ويعكس أيضا اهتمام املشترين احملليني 
بالسوق واستحواذهم عليه )حيث يشكل 
عدد السكان السعوديني دون سن 30 عاما 
60% من إجمالي السكان( األساسيات القوية 
للطلب. وذكر ان املس����احات املكتبية في 
اململكة العربية السعودية البالغة نحو 7 
ماليني متر مربع اتسعت وأصبحت حديثة 
بفضل تنفيذ املشاريع مثل مشروع مركز 
امللك عبداهلل املالي )الذي يغطي مساحة 
مقدارها 1.6 مليون متر مربع( ومن املتوقع 

أن تزداد مساحتها مبعدل يتراوح بني 15 
و20% في غضون األعوام اخلمسة املقبلة. 
ونتيجة للتركيز على توفير بيئة عالية 
اجلودة، تضم بعض املدن مثل الرياض 
وجدة مناطق بها مبان قدمية والتي مازالت 
ال تلقى طلبا عليها، عل����ى الرغم من أن 
احلكومة قد عملت جاه����دة على توفير 
بنية حتتية أفضل ملراكز األعمال فإن هذا 
التطوير سيحتاج وقتا حتى تظهر نتائجه. 
وتوقع طرح حوالي 30 مليون متر مربع 
من املساحات املكتبية اإلضافية في دبي 
بنهاية العام 2011، مما سيرفع من معدالت 
الوحدات العقارية الشاغرة ويدفع قيمة 
اإليجارات إلى االنخفاض. ومازالت قيمة 
اإليجار املنخفضة في دبي جتتذب املقيمني 
في أبوظبي لتؤدي إلى انخفاض أسعار 
العقارات واإليج����ارات. إضافة إلى ذلك، 
سوف تؤدي عمليات التسليم اجلديدة خالل 
العام 2010 من املشاريع مثل مشروع مارينا 
سكوير، وصن وس����كاي تاور، والبندر، 
إلى مزيد من االنخف����اض في اإليجارات 

وأسعار العقارات.

أسعار اإليجارات في دول الخليج بلغت مستويات متدنية


