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توقع تقرير للشركة الكويتية 
التخصصي���ة لالستش���ارات 
الس���وق  العقارية أن يتوقف 
العقاري الكويتي عن إنش���اء 
ناطحات الس���حاب والبنايات 
العمالقة خالل السنوات اخلمس 
املقبلة نظرا لتجاوز املعروض 
من املساحات التجارية املطلوب 

بنسبة جتاوزت %50.
وأش���ار التقري���ر إل���ى أن 
ناطحات الس���حاب والبنايات 
الكويت  الشاهقة اجلديدة في 
الت���ي وص���ل عدده���ا إلى ما 
يقارب ال� 55 ناطحة س���حاب 
وبناي���ة يتجاوز عدد طوابقها 
ال� 15 طابقا، أغلبها قيد التنفيذ 
والبعض اآلخر بدأ فعليا العمل 

على تأجيرها.
ولفت التقرير إلى أن الشركات 
املطورة للمشاريع العقارية من 
أنها س���تواجه مشكلة  املؤكد 
كبيرة في تس���ويق املساحات 
التجارية خالل النصف الثاني 
من 2010 نظرا ألن أغلب املشاريع 
العمالقة سترى النور وسيكون 
من املرجح أن تلعب ش���ركات 
التسويق دورا في خطف أبصار 
املستأجرين ملميزات عقاراتهم 

سواء بالعروض أو األسعار.

تحديات جديدة

وتعليقا على ذلك قال رئيس 
مجلس اإلدارة في الشركة محمد 
س���لطان إن الس���وق العقاري 
الكويت���ي م���ازال صام���دا أمام 
التحدي���ات التي من ش���أنها ان 
تؤثر على قطاع يعتبر من أهم 
القطاع���ات احليوية في البالد، 
وذلك رغم التراجع امللحوظ سواء 
في عمليات البيع أو الشراء خالل 
النصف األول من العام احلالي، 

ورغم ضآلة الس���يولة فالتزال 
تشكل هاجس���ا، بسبب تباطؤ 
النش���اط االقتصادي في البالد، 
وتوجه كثيرا من الشركات إلى 
تخفيض تكاليفها وشح السيولة 
املتوافرة، باالضاف���ة إلى ما مت 
تشريعه من قوانني أعاقت حركة 

التداول في السوق.
ورجح سلطان أن حتمل املرحلة 
املقبلة الكثير من التعقيدات في 
القطاع رغم محاوالت احلكومة  
تعديل املسار للقطاع ممثلة في 
وزارة التجارة والصناعة بتشكيل 
جلنة تختص بدراس���ة تنظيم 

السوق وتطويره.

مشاكل السوق العقاري

وأكد أن أبرز املش���اكل التي 
العقاري  القطاع  س���تؤثر على 
التج���اري« تتمثل في  »العقار 
ضخامة املعروض من ناطحات 
الس���حاب اجلديدة قيد التنفيذ 
والتي متثل نق��ل���ة نوعية في 
تاريخ الكويت املعماري، وسيكون 
على مطوري تلك األبراج البح���ث 
عن مس�������تأجرين من شركات 
وأفراد ف���ي مصارعة االقتصاد 
للخ���روج من الرك���ود واألزمة 

وصعوبة التمويل.
 وذكر أن أكثر البنوك الكويتية 
نش���اطا وخب���رة في دراس���ة 

الزيادة في املعروض أيضا.
وأكد أن مئ���ات اآلالف من 
األمتار املرب���عة من املساحات 
تض���اف إلى املع���روض فيما 
أن زي���ادة الطل���ب ال تتجاوز 
50 أل���ف م��تر س���نويا، وأن 
استيعاب املع��روض اجلديد من 
املستح���يل أن يتح����قق دون 
تش���جيع االستثمار األجنبي، 
خصوصا أن الطلب على العقار 
التجاري انخفض خالل العامني 

املاضيني بأكثر من %30.

متوسط إيجار المتر

وأش���ار س���لطان إل���ى أن 
متوس���ط إيجار املت���ر املربع 
املكتبي انخفض إلى 6 دنانير 
وميكن أن ينخفض أكثر إذا ظلت 

العقار توقعت  أوضاع س���وق 
زيادة املعروض من املس���احات 
املكتبية على الطلب خالل العام 
احلالي قبل أن تكون األزمة املالية 
العاملية وتداعياتها احمللية في 
مدار التوقعات، فكيف س��يكون 
احلال بعد األزمة؟ خصوصا عند 
األخذ في االعتبار أن مست��ويات 
اإليجارات هوت بشدة خالل أشهر 
األزمة، حتى قبل أن تدخل دفعات 
كبيرة من املس��احات اجلديدة من 
املشاريع قيد التطوير إلى سوق 
املعروض، مما يدفع إلى االعتقاد 
بأن املزيد من فائض املعروض 
س���ي��ظهر إذا لم تسجل زيادة 
كبي��رة للغاية في الطلب، والتي 
ال تعوض االنخفاض الذي سجل 
خالل األزمة فحسب بل تواكب 

األوضاع على حالها خالل العام 
احلالي.

وأكد س���لطان أن شركات 
العقاري ستواجه  التس���ويق 
حتدي���ا جديدا من نوعه خالل 
النصف الثاني من العام عندما 
ستكلف بعمل خطط مناسبة 
لسد الشواغر املوجودة حاليا 
وبكثافة في البنايات وناطحات 

السحاب الشاهقة.
وبني س���لطان أن الشركات 
العقارية ستسعى خالل حملة 
تسكني ش���واغرها إلى إعطاء 
مميزات كبي���رة حتى تتمكن 
من سد الشواغر في أقرب وقت 
ممكن لتفادي مشاكل قد تكون 
في غنى عنها، ومنها مش���اكل 

االستحقاقات.

»الكويتية ـ الصينية« تستضيف محاضرة للمستثمرين الخليجيين بالصين

بنك »أي سي بي سي«: االقتصاد الصيني سيواصل النمو القوي بالنصف الثاني
مستقبل القطاع النفطي الصيني 

أبرز التطورات التي من المتوقع أن يشهدها قطاع التأمين

على صعيد قطاع النفط، جاءت توقعات »أي س����ي بي 
سي إنترناشونال«، على النحو التالي: 

1ـ  من املتوقع أن تزيد نس����بة االعتماد على اس����تيراد 
النفط اخلام لتلبية االستهالك احمللي معدل االعتماد عليه 

الذي سجل خالل عام 2009 وبلغ %50.
2ـ  ستكون الزيادة املستمرة في 2010 مدفوعة باستهالك 
النفط الهام محليا، في الوقت الذي سيبقى ارتفاع مبيعات 
السيارات وانتعاش االستهالك في القطاع الصناعي مبثابة 

دوافع لهذا النمو. 
3 ـ ستواصل الش����ركات النفطية الصينية البحث عن 
فرص للدمج أو االستحواذ في األسواق العاملية خاصة في 

أسواق الشرق األوسط وأفريقيا.
4 ـ من املتوق����ع أن تعزز خدمات تنقيب النفط النامية 
وعملي����ات الدمج واالس����تحواذ منو قطاع االستكش����اف 

»األبسترمي« واإلنتاج النفطي
5 ـ ستحافظ أسعار النفط اخلام على مستوياتها العالية، 
 )WTI( ومن املتوقع أن يتم تداول خام وسيط غرب تكساس
ف����وق ال� 80 دوالرا للبرميل خالل النصف الثاني من العام 

على الرغم من األزمة املالية التي تشهدها أوروبا. 
ومن الشركات النفطية التي ستكون جاذبة لالستثمار، 
تتفوق ش����ركة سينوبيك بفضل منو مشاريع االستكشاف 
واإلنت����اج وذلك من خالل االس����تحواذ على أصول جديدة 
والتداول في الس����نة املالية 2010 عند مكرر ربحية %6.9، 
و26% معدل خصم عند متوس����ط الصناعة، وهو ما يشير 

إلى أنه متت السيطرة على مخاوف السوق وتقلباته.

1- ستدفع نس������ب الف��وائد املتدنية 
منو الطلب عل���ى الت���أمني على احلياة 
خالل النصف الثاني من 2010 لالرتفاع، 
املنت���جات االعت���يادية  كما ستس���اهم 
التي تتميز بهامش ع���ال والتي يرك���ز 
عليها القطاع في دعم منوه. ومن املتوقع 
أيضا أن يس���اهم اإلطالق احملتمل خلطة 
الضرائب للتقاعد املؤجل في توفير عوائد 

إضافية.
2- ستدعم مبيعات السيارات القوية 

وانتعاش التصدير منو الطلب على منتجات 
التأمني لغير احلياة وس���يعزز التدقيق 
التنظيمي األفضل وحتسني معايير تسعير 

التأمني على املركبات من الربحية.
3- سيقود ارتفاع معدل الفائدة احملتمل 
على االس���تثمارات إلى منو في العوائد 
على السندات االستثمارية، ومع توقعات 
انخفاض االستثمار في امللكيات، سيزيد 
االستثمار على املدى الطويل مبا يعادل 

50 � 100 نقطة أساس.

أفنان السميط

اليكس ڤان

محمد سلطان 

شركات التسويق العقاري ستواجه حتدياً جديداً خالل النصف الثاني من 2010 

بنمو  توقعات 
المحلـي  الناتـج 
الصيني 8% خالل 
المقبلين الربعين 

زيادة رأسمال البنوك الصينية في 
النصف الثاني من هذا العام في 
تخفيض الضغوط على رأسمال 
القطاع املصرفي الصيني، ومن 
ناحية أخرى سيساهم االنتعاش 
االقتص���ادي الواع���د وتخفيف 
السياس���ات النقدية نسبيا في 
دعم منو القروض فيما سيزيد 
الفائدة تدريجيا  صافي هامش 
القروض  نظرا لهيكلة ودائ���ع 
وتوقعات زيادة نسبة الفوائد، كما 
أنه من املتوقع أن تشهد البنوك 
منوا قويا في دخل الرسوم وهو ما 
سيعزز األرباح التي ستترافق مع 
جودة األصول السليمة، وتقلص 

مخاوف املستثمرين.
التي  التط���ورات  أبرز  ومن 
من املتوقع أن يش���هدها القطاع 

املصرفي الصيني:
1 � تأثير انخف���اض األرباح 
س���يكون متواضعا بالنس���بة 
ب���ي س���ي  لبن���ك »أي س���ي 

إنترناشونال«.
2 � ستستمر احلكومة الصينية 
في تطبيق سياسة نقدية مرنة 
لتوفي���ر أس���اس راس���خ لنمو 

القطاع.
3 � اس���تمرار التح���ول من 
األوراق التجارية املخصومة ذات 
العوائد املنخفضة إلى القروض 
البعيد  إلى  املدى املتوسط  ذات 
والعائ���د املرتفع، باإلضافة إلى 
مواصلة التحول من ودائع ألجل 
إلى ودائع الطل���ب خالل العام 

احلالي.
4 � توقعات بنمو دخل الرسوم 
مبعدل منو سنوي مركب يصل 
إلى 20% على مدى ثالث سنوات 
وهو أعلى من متوس���ط 2009 

و2010.

فقد توقع »أي س���ي بي س���ي 
إنترناشونال« أن تشهد الصني 
منوا متواص���ال حيث أوصى 
الس���وق  البنك بالش���راء في 
الصيني خالل النصف الثاني 
من 2010 على ضوء أي انخفاض 
آخر ألن التطلعات املستقبلية 
على األسواق الناشئة أصبحت 
جاذبة للمستثمرين على املدى 

البعيد.
وعن االستهالك، قال ڤان انه 
من املتوقع أن ينمو االستهالك 
خالل العام احلالي مع التطلعات 
اإليجابية لالقتصاد الصيني ككل 
الفردي وظاهرة  الدخل  ومنو 
التمدين املتسارع وحتسن ثقة 
املستهلك، الفتا الى ان الصني 
يتوقع ان تشهد منوا قويا في 
الطلب عل���ى منتجاتها ومنها 
املالبس الرياضية التي شهدت 
منو طلب عليها ما بني 23% و 
24% س���نويا، ومن املتوقع أن 
يستمر النمو من الربع الثالث 
من الع���ام. ومع منتجات ذات 
تصاميم وتكنولوجيا أفضل، 
تتوقع الش���ركات حتقيق منو 
بنسبة 20% سنويا خالل الربع 
األخير من 2010. وس���بق أن 
كشفت شركة »تشاينا ليالنغ« 
عن منو الطلبات في الربع الثالث 

من هذا العام بنسبة %25.
واش���ار الى توجه األنظار 
إلى سهم ش���ركة »بيك« التي 
استحوذت على حصة قيادية 
في مالبس كرة الس���لة والتي 
تتطلع ألعلى منو في أرباحها 
من بني الش���ركات الزميلة لها 
والتي بلغت 39% عاما عن عام. 
كما تقدر ملكية الش���ركة على 
ب� 9.6 أضعاف للس���نة املالية 

2010 )باستثناء النقد، إذ ميثل 
صافي النق���د 19% من قيمتها 

السوقية(.

قطاع االتصاالت

وع���ن قط���اع االتص���االت 
والتكنولوجيا، اشار ڤان بالقول 
»تعي���ش ش���ركات االتصاالت 
املتنقلة منوا متواصال على طلب 
منتجاتها فيما تشهد الشركات 
امل���زودة للخط���وط األرضي���ة 
ضغوطات عل���ى ربحيتها، كما 
سيواصل منو املشتركني في خدمة 
احلزم العريضة البرودباند خالل 

النصف الثاني«.
وتوق����ع أن تنخفض النفقات 
الرأسمالية لش����ركات االتصاالت 
املتنقلة بنسبة 20% سنويا خالل 
العام 2010 بعدما مت إجناز البنية 
التحتية للش����بكات، كما يتوقع 
ان ترك����ز ش����ركات االتص����االت 
على تطوير ش����بكتها لتدفع منو 
املشتركني في خدمات اجليل الثالث 
)3G(، وس����يكون جني اإليرادات 
م����ن اخلدم����ات غي����ر الصوتية 
عامال أساس����يا قي منو مش����غلي 

االتصاالت.

وعن قطاع السيارات الصيني، 
قال ڤ����ان انه خالل الفترة املمتدة 
من يناير إلى أبريل 2010، فاق أداء 
قطاع السيارات املتعددة األغراض 
وس����يارات الدف����ع الرباعي األداء 
املتوقع لها، حيث سجلت املبيعات 
منوا بنس����بة 146% للس����يارات 
املتعددة األغراض و113% لسيارات 
الدف����ع الرباعي و57% لس����يارات 

السيدان.
وبني انه خالل النصف الثاني من 
العام احلالي سيتم وضع سياسات 
الس����يارات  جديدة لدعم ش����راء 
الكهربائية، ونتطلع الدارج شركتي 
جواجنزه����ة أوتوموتيف جروب 
وجيتيك تاير في س����وق األوراق 
املالية ف����ي الصني وباإلضافة إلى 

عمليات دمج واستحواذ.
ام����ا بخصوص قط����اع النقل 
البحري واحلاويات، فمن املرجح 
أن يتحس����ن س����وق احلاوي����ات 
تدريجي����ا خالل النص����ف الثاني 
من العام وباألخص مع حتس����ن 
االقتصاد األميركي الذي س����يزيد 
م����ن حج����م التج����ارة على خط 
اله����ادي، ومع منو طلب  احمليط 
الصني على احلديد اخلام والفحم 

سيشهد قطاع النقل للمواد اخلام 
انتعاشا ملحوظا، وتتوقع »أي سي 
بي س����ي إنترناشونال« أن يصل 
املعدل الس����نوي ملؤشر البالدري 
لقياس تكلفة ش����حن املواد اخلام 

عبر الطريق البحري.
على صعيد آخر، توقع اليكس 
ڤان ان يواصل قطاع الطاقة النمو 
بفضل انتعاش الطلب، ومن املتوقع 
أن ينمو القطاع بنسبة تزيد على 
10% سنويا خالل عام 2010 مقارنة 
مع 7% س����نويا في 2009، كما انه 
من املتوقع أن يزيد عدد س����اعات 
الطاقة االس����تهالكية  اس����تخدام 
الطاق����ة احلرارية مع  وباألخص 
زيادة االس����تهالك وانخفاض في 

توليد الطاقة املائية.
هذا ويقود االقتصاد الصيني 
الناشئة ومنو  منو االقتصاديات 
االقتصاد العاملي. وسيواصل اليوان 
تعزيز متانته بعدما قدر بنسبة 
18% مقابل العمالت الرئيسية منذ 
يوليو 2008، كما قدر بنسبة %22 
مقابل الدوالر األميركي والعمالت 
الرئيسية األخرى منذ عام 2005 
وذلك على الرغم من ربط عملية 
اليوان بالدوالر فعليا، مشيرا الى انه 
مع انخفاض قيمة اليورو والعمالت 
الرئيسية، ستخف الضغوط على 
تقييم اليوان مقابل العمالت األخرى 
في الوقت الذي تشير فيه العودة 
إلى س����لة عمالت ذات معدل عائم 
إلى ضغوط����ات تقييم أقل مقابل 
الدوالر، وتوقع اس����تمرار تقييم 
اليوان مقابل الدوالر بشكل تدريجي 
لكن بتقييم مح����دود حتى نهاية 

العام احلالي.

تطلعات بشأن القطاع المصرفي

كما ستس���اهم عملية تنفيذ 

عقدت الش���ركة الكويتية � 
الصينية االستثمارية اخلميس 
املاضي محاضرة للمستثمرين 
اخلليجيني بحضور رئيس قطاع 
األبحاث في بنك »أي س���ي بي 
س���ي إنترناش���ونال« اليكس 
ڤان، الذي قدم خالله التطلعات 
االقتصادية لتوجهات السوق 
الصيني خالل النصف الثاني 
من العام احلالي قائال »انه من 
املتوقع أن ينمو الناجت احمللي 
اإلجمالي للصني بنس���بة %8 
خالل الربعني املقبلني مدعوما 
بزيادة اإلنفاق احمللي، ما يجعل 
الصني من أسرع االقتصاديات 
الناشئة منوا ويوفر للحكومة 
الصينية فرصة كافية لتقليص 
املخاطر الناجمة عن التضخم 
الرغم  وفقاعة األص���ول على 
من التأثيرات السلبية التي قد 
تنتجها خطوة احلكومة على 

النمو االقتصادي«.
وأش���ار إلى ثالثة إجراءات 
ستس���اهم في حتسني السوق 
الصيني خالل النصف الثاني 
من هذا العام، هي: تطبيق خطط 
زي���ادة رأس���مال البنوك التي 
ستزيل الضغوط على البنوك 
ألن منوذج منو البنوك الصينية 
يس���تدعي منها مواكبة سوق 
رأس املال كل بضع س���نوات، 
ومن احملتمل أن تؤدي ضغوط 
التضخ���م التي تع���د أقل مما 
ه���و متوقع إلى ع���دم ارتفاع 
النصف  الفائ���دة خالل  معدل 
النمو  الثاني من2010، وعودة 
وعرض النقود إلى مستوياتها 

الطبيعية.
أم���ا بالنس���بة للنظ���رة 
املستقبلية على املدى الطويل، 

تستمر حتى الثالث من يوليو المقبل بمشاركة 160 شركة 

أرض المعارض تشهد انطالق
أنشطة مهرجان الصيف 2010

»استقبال« تعلن الفائز بالجائزة األولى
 في سحب مهرجانها التسويقي األول 

صرح مدير التسويق بشركة استقبال لالثاث 
� الكويت محمد اسماعيل بان املهرجان التسويقي 
األول للشركة مازالت انشطته مستمرة حتى اآلن 
وسيستمر حتى 20 يوليو املقبل فقد احتفلت 
الشركة بالفائز االول خالل مهرجانها التسويقي 
الذي حصل على قيمة استرجاع بنسبة 100% من 
قيمة مشترياته وقد فازت باجلائزة االولى نور 
وقد ربح العديد من عمالء الشركة باالسترجاع 
النقدي لقيمة مشترياتهم، فهناك من العمالء من 
استرجع 80% من قيمة املشتريات وهناك أيضا 
من استرجع 60% و70% من قيمة مشترياتهم 

حيث تقوم الشركة بتقدمي الكوبونات على فاتورة 
الشراء للعميل الذي يقوم باختيارها بنفسه ثم 
يقوم مبسحها واحلصول على نسبة االسترجاع 
النقدي من نسبة 10% حتى 100% فورا مبجرد 
مس���ح الكوبون، وبذلك فإن العمالء يشعرون 
بالثقة في العرض املقدم وكذلك يشجعهم العرض 
على شراء منتجات أكثر، وتعتبر الشركة قيمة 
هذا االسترجاع النقدي عبارة عن هدية مقدمة 
من »استقبال« لعمالئها داخل الكويت وقد قامت 
اس���تقبال لألثاث باالحتفال وتهنئة الفائزين 

خالل املهرجان.

قد استقطب للمشاركة فيه نحو 
160 ش���ركة محلية وخليجية 
وعربية واجنبية تس���تعرض 
تش���كيلة هائل���ة من الس���لع 
املتنوعة التي تش���مل املالبس 
واجللديات واملفروشات والعطور 
واالكسسوارات وألعاب األطفال 
والعط���ارة واألث���اث اخلفيف 
الفني���ة املعدنية  واللوح���ات 
واخلشبية والزيتية إلى جانب 

التحف الفنية املميزة.
ورحبت بزوار ارض املعارض 
في ه���ذا الوقت من العام حيث 
عودتهم الشركة على التواصل 

وااللتقاء حتت سقف معارضها املتنوعة.
اجلدير بالذكر انه من ب���اب التطوير وزيادة 
األنشطة خصصت الشركة جزءا من الصالة رقم 
6 إلقامة صالة مكيف���ة أللعاب األطفال يجد فيها 
األطفال متعتهم مع تش���كيلة كبيرة من األلعاب 
اآلمنة والتي تس���اعد العائالت على قضاء أفضل 

أوقات التسوق وأمتعها مع صغارهم.
ويستقبل مهرجان الصيف زواره بالصالة رقم 
6، 5 على مدى فترتي عرض صباحية من الساعة 
9.30 الى الساعة 1.00 ومسائية من الساعة 5.00 
الى 10.00 ويوم اجلمعة فترة واحدة من الساعة 

5.00 الى الساعة 10.30.

شهدت ارض املعارض الدولية 
مبشرف اخلميس املاضي تدشني 
دورة جديدة في سلسلة دورات 
الذي تستمر  مهرجان الصيف 
الثالث من يوليو  الى  انشطته 

املقبل بصالتي 6 و5.
وبهذه املناسبة قالت مديرة 
املعرض في شركة معرض الكويت 
الدولي أفنان السميط ان مهرجان 
الصيف يشكل امتدادا مدروسا 
لبرنامج معارض الشركة خالل 
هذا املوسم، حيث دأبت الشركة 
على إقامة ذلك املهرجان للتواصل 
م���ع زوار ارض املعارض ممن 

لم يغادروا البالد لقضاء اجازاتهم الصيفية ومن 
ناحية اخرى ملواجهة النقص في األنشطة املماثلة 
حيث تتوقف معظم الشركات واجلهات عن تنظيم 

انشطتها في هذا الوقت من العام.
وأوضحت ان مهرجان الصيف يجمع زوار ارض 
املعارض خالل هذه الفترة حتت سقف واحد مع 
مجموعة هائلة من الس���لع املتنوعة التي ترضي 
رغبات معظم الزوار وس���ط اج���واء محببة لدى 
الكثيرين ممن يفضلون التس���وق في املعارض 
للتعرف على أحدث م���ا انتجته املصانع احمللية 

والعاملية في جميع القطاعات السلعية.
وذكرت ان مهرجان الصيف في دورته املقامة 

المعروض من المساحات التجارية تجاوز المطلوب بنسبة %50

ناطحات السحاب.. انتظار لملء الشواغر
مشاكل االستحقاقات ستدفع الشركات العقارية إلى إعطاء مميزات كبيرة حتى تتمكن من سد الشواغر في أقرب وقت 

تقـرير


