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محافظة األحمدي 
تقود النشاط 
بصفقة قيمتها 
93 مليون دينار

442 مليون دينار تداوالت السوق خالل نوفمبر املاضي

»الدولي«: تأثر نشاط سوق العقار رمبا يرجع لهبوط أسعار النفط
على أساس شهري، وبنسبة 
»25.2%« على أساس سنوي، 
فيما تراجع مؤش���ر إجمالي 
القطاع  ف���ي  عدد الصفقات 
االستثماري بنسبة »%15.5« 
على أساس شهري، وبنسبة 
»17.4%« على أساس سنوي 
مس���جال 109 صفقات فقط، 
بينما حقق مؤشر متوسط 
قيمة الصفقة ما قارب »1.07« 
مليون دينار فقط، متراجعا 
بنسبة »4.4%« على أساس 
شهري، وبنسبة »9.5%« على 

أساس سنوي.
وقال التقرير انه بدراسة 
أداء السوق جغرافيا، فقد حلت 
محافظة األحمدي في املرتبة 
األولى في كل من مؤش���ري 
إجمالي قيمة التداوالت )بواقع 
229 ملي���ون دينار( والعدد 
اإلجمالي للصفق���ات )477 
صفقة(، فيما حلت محافظة 
حولي في املرتبة الثانية في 
مؤشر إجمالي قيمة الصفقات 
واملرتبة الثالثة في مؤش���ر 
إجمالي عدد الصفقات، تلتهما 

احملافظات األخرى.
انه  التقرير  وختاما، قال 
رغم ع���دم ظهور إش���ارات 
واضحة على تأثر نشاط سوق 
العقار بالتغيرات احلاصلة 
في مستويات أسعار النفط، 
إال أن بع���ض اإلش���ارات قد 
بدأت في الظهور في القطاع 
االستثماري، حيث تراجعت 
القطاع للش���هر  مؤش���رات 
الثاني عل���ى التوالي، إال أن 
اجلزم بشكل قاطع بأن هذه 
التراجعات قد جنمت بشكل 
أساسي عن التراجع في أسعار 
النفط يحتاج إلى املزيد من 
البح���ث والتمحي���ص، كما 
يتوق���ع أن حتمل األش���هر 
القليلة القادمة إشارات أكثر 
أداء سوق  وضوحا بش���أن 
العقار الكويتي ومدى ارتباطه 
بالتغيرات االقتصادية الدولية 
واحمللية واملرتبطة أساس���ا 
بالتغيرات في مس���تويات 

أسعار النفط.

املرتبة األولى وللشهر الثاني 
على التوالي في مؤشر إجمالي 
قيمة الصفقات العقارية وبواقع 
»189.3« مليون دينار، مرتفعا 
بنسبة »25.4%« على أساس 
شهري، وبنس���بة »%21.3« 
مقارنة بشهر نوفمبر 2013، 
كما ارتفع مؤشر إجمالي عدد 
الصفقات في القطاع السكني 
ليصل إلى »626« صفقة مبا 
يزيد بنس���بة »23.5%« على 
أساس شهري وسنوي على 
حد سواء، فيما ارتفع مؤشر 
متوس���ط قيمة الصفقة على 
أساس شهري بنسبة »%1.5« 
فقط ليبلغ »302.5« ألف دينار، 
أقل بنسبة »1.8%« عن  وهو 
مستوياته في شهر نوفمبر 
من عام 2013، كما بلغت حصة 
القطاع الس���كني من إجمالي 
الس���وق ما قارب  س���يولة 

.»%42.8«

التجاري

كما حل القطاع التجاري 
الثانية بنس���بة  املرتبة  في 
»30.3%« من إجمالي سيولة 
السوق، وبقيمة إجمالية بلغت 
»134.1« مليون دينار فاقت ما 
حققه القطاع في الشهر املاضي 
بنسبة »68.4%«، كما سجل 
القطاع خالل الشهر اجلاري 
ما قارب »4.5« أضعاف قيمة 
الصفق���ات في القطاع خالل 
ش���هر نوفمبر/2013، جاءت 
هذه القيمة موزعة على »19« 
صفقة فقط، فيما بلغ متوسط 
قيمة الصفقة 7 ماليني دينار 
وهو أقل بنسبة »2.5%« عن 
مس���تويات متوس���ط قيمة 
الصفقة في الشهر املاضي فيما 
جاء أكبر من متوسط قيمة 
الصفقة في شهر نوفمبر 2013 

بنسبة قاربت »%15«.

االستثماري 

أما القطاع االس���تثماري 
فقد حل ثالثا بسيولة بلغت 
»117.5« مليون دينار فقط، 
متراجعا بنس���بة »%19.2« 

مؤشر إجمالي قيمة الصفقات، 
بينما حل ثالثا في مؤشر عدد 
الصفق���ات، كما حل أوال في 
مؤشر متوسط قيمة الصفقة 
ومبتوس���ط بلغ »583« ألف 

دينار للصفقة الواحدة.

السكني 

ومبراجعة األداء الشهري 
لقطاعات السوق، ذكر التقرير 
ان القطاع الس���كني حل في 

مليارات دينار، لتحقق سنة 
2014 رقما قياسيا جديدا في 
مؤشر إجمالي قيمة الصفقات 
العقارية املنفذة في السوق.

وقال التقرير انه مبقارنة 
أداء ش���هر نوفمبر من العام 
احلالي بأقرانه من السنوات 
الس���ابقة للفترة من )2007 
- 2014(، فق���د حل نوفمبر 
الثانية  املرتب���ة  ف���ي   2014
خلف شهر نوفمبر 2007 في 

تناول تقرير بنك الكويت 
الدولي بالتحليل مؤش���رات 
القط���اع العق���اري لش���هر 
)نوفمبر 2014(، مشيرا الى ان 
مؤشر إجمالي قيمة الصفقات 
العقارية ارتفع محققا »441.9« 
مليون دين���ار موزعة على 
»758« صفق���ة نفذت خالل 
»21« يوم عمل، وليبلغ مؤشر 
متوسط قيمة الصفقة »583« 
ألف دينار، وجاء هذا االرتفاع 
مدفوعا بصفقة كبيرة نسبيا 
في محافظة األحمدي بقيمة 
»92.6« مليون دينار نفذت 
التجاري، لتدفع  القطاع  في 
حصته من إجمالي س���يولة 
السوق خالل الشهر اجلاري 
إلى نسبة »30.3%« وبقيمة 
إجمالية بلغت »134.1« مليون 
دينار موزعة على »19« صفقة، 
بينما نف���ذت »626« صفقة 
الس���كني بلغت  القطاع  في 
قيمتها اإلجمالي���ة »189.3« 
ملي���ون دينار، كم���ا نفذت 
»109« صفقات فقط في القطاع 
االستثماري وبقيمة إجمالية 
قاربت »117.5« مليون دينار، 
كما نفذت صفقتني في كل من 
قطاعي احلرفي والش���ريط 
الساحلي، فيما لم تشهد بقية 
القطاعات أي صفقات خالل 

الشهر.
كم���ا أظه���رت بيان���ات 
الش���هر اجلاري اس���تمرار 
نشاط س���وق العقار ضمن 
مستوياته الطبيعية وبدون 
أي إشارات واضحة على تأثره 
التي طرأت على  بالتغيرات 
مستويات أسعار النفط عامليا 
أو التراجعات التي ش���هدها 
سوق الكويت لألوراق املالية، 
الرقم  ولتتجاوز سنة 2014 
القياس���ي املس���جل في عام 
2007 ملؤش���ر إجمالي قيمة 
العقارية والبالغ  الصفقات 
حينها »4.45« مليارات دينار، 
حيث بلغ إجمالي قيمة املؤشر 
خالل الفترة املنقضية من عام 
2014 )يناير � نهاية نوفمبر/ 
2014( م���ا قيمت���ه »4.46« 

خالل العامني املقبلني بفضل القطاع غير النفطي

»الوطني«: بني 2 و3% النمو املتوقع لالقتصاد اإلماراتي

الشقق ارتفاعا كبيرا بواقع 
59% وأسعار الڤلل بواقع %33 

على أساس سنوي.
ومن غير احملتمل أن نشهد 
ارتفاعا حادا في األس���عار 
القريب وذلك  في املستقبل 
الس���لطات  نتيجة س���عي 
إلى تنظيم نش���اط العقار، 

والصادرات النفطية.

تحسن نمو االئتمان المصرفي 

بدأ أبرز قطاعني في االئتمان 
املصرفي، وهما التس���ليفات 
الش���خصية،  والق���روض 
بالتعافي منذ منتصف العام 
ارتفاعا  2011، حيث س���جال 
بواقع 7% على أساس سنوي 
خالل هذا العام. وقد تسارع 
منو إجمالي االئتمان املصرفي 
من 6.4% على أساس سنوي 
ف���ي أغس���طس ال���ى %7.8 
القروض  أما  في س���بتمبر. 
الشخصية، فتسارع منوها 
ال���ى 7.9% م���ن 7.1%. وكان 
االئتمان املصرفي قد تراجع 
بشكل طفيف خالل نهاية العام 
2013 بعد أن قامت السلطات 
القوانني للحد من  بتش���ديد 
منو اإلقراض. وقد تضمنت 
بعض ه���ذه القوانني خفض 
حد اإلقراض وفرض متطلبات 
للس���يولة وحتديد س���قف 

لقروض الرهن العقاري.
وتراجع النمو الس���نوي 
لعرض النقد مبفهومه الواسع 
)ن2( منذ بداية العام احلالي، 
ولكنه اليزال عند مستويات 
عالية مس���جال من���وا بواقع 
19% على أس���اس سنوي في 
سبتمبر. وقد حافظت أسعار 
الفائدة على مستوى متدن. 
وقد ظلت أس���عار اإلنتربنك 
لفترة الثالثة أش���هر وشهر 
واحد عن���د أقل من 1% خالل 

هذا العام. 
املفت���رض أن تظل  ومن 
ثقة املس���تثمر في اإلمارات 
قوي���ة نتيجة عوام���ل عدة 
مثل البيئة املالئمة اقتصاديا 
مقارنة بالتقلبات التي تشهدها 
املنطقة، باإلضافة الى مرونة 
االقتصاد وحتسن مديونية 
الثقة  الش���ركات. وتنعكس 
أيضا في بيانات مبادلة مخاطر 
االئتمان التي واصلت تراجعها 
في العام 2014 ما يش���ير إلى 
تراجع املخاطر في االقتصاد، 
حيث استقرت مبادلة مخاطر 
االئتمان لديون حكومة دبي 
لفترة اخلمس س���نوات عند 
179 نقط���ة أس���اس بحلول 
نهاية نوفمبر من العام 2014 
أي أقل بكثير من مس���تواها 
خالل فبراير من العام 2009 
التي كانت متثل أوج األزمة 
االقتصادية ف���ي دبي والتي 
بلغ���ت حينه���ا 940 نقطة 

أساس.

باإلضافة إلى بعض االمتيازات 
األخ���رى للمواطنني. ومن 
املتوق���ع ان يتراجع فائض 
امليزانية بشكل طفيف في 
العام 2014 ليصل إلى 11% من 
الناجت احمللي اإلجمالي وإلى 
9% من الناجت احمللي اإلجمالي 
خالل العامني املقبلني، وذلك 
نتيجة زي���ادة املصروفات 
وتراجع اإليرادات النفطية. 
وم���ن املتوق���ع أن حتافظ 
دبي وأبوظبي على إنفاقهما 
املرتفع، إذ من املفترض أن 
يتسارع اإلنفاق احلكومي 
في دبي مع اقتراب املعرض 
الدولي )إكسبو 2020( في 
الوقت الذي تسدد فيه جزءا 
كبيرا من ديونها املستحقة 

خالل الفترة ذاتها. 
ومن املتوق���ع ان يحافظ 
الفائض املالي لإلمارات على 
مرونته في الوقت الذي أثار 
التراجع األخير في أس���عار 
العدي���د من املخاوف  النفط 
في املنطقة حول ما قد يتركه 
من أثر على امليزانيات. لكن 
اإلم���ارات من  الفائ���ض في 
املفت���رض أن يحاف���ظ على 
مستواه نتيجة تنوع االقتصاد 
ووفرة االحتياطيات املالية التي 
متثل نسبة ضخمة بلغت %260 
من الن���اجت احمللي اإلجمالي، 
باإلضافة إلى التراجع النسبي 
في تعادل أسعار النفط الذي 
يحوم حاليا عند ما يقارب 70 

دوالرا للبرميل.
وفي حال اضطرار اإلمارات 
للقيام بإصالح���ات إلنفاقها 
احلكومي، فمن املتوقع أن تقوم 
بخفض مستويات الدعم التي 
شكلت 5% من الناجت احمللي 
اإلجمال���ي في الع���ام 2013، 
وخفض مس���تويات خدمات 
أبوظبي االحتادية التي شكلت 
7% من الناجت احمللي اإلجمالي 

خالل العام 2013. 
وم���ن املتوقع ان يتراجع 
فائض احلساب اجلاري من 
15% من الناجت احمللي اإلجمالي 
إلى ما يقارب 14% خالل العام 
2014 وذلك لتراجع الصادرات 
النفطية وتسارع منو الواردات. 
كما من املتوق���ع أن يتراجع 
الفائض بشكل أكبر في العام 
2015 ليصل إلى 13%، قبل أن 
يعاود االرتفاع مجددا بشكل 
طفيف في العام 2016 بفضل 
قوة الصادرات غير النفطية، 
الس���يما في قطاع السياحة، 
وذلك رغ���م تراجع الواردات 

والزي���ادات احملتمل���ة في 
الوحدات السكنية، وال سيما 
التي تس���بق  الفترة  خالل 
الدولي  استضافة املعرض 

)إكسبو 2020(.
وقد استفادت الشركات، 
وخاصة املؤسسات التابعة 
للحكوم���ة أو املرتبطة بها، 
من ارتفاع أس���عار األصول 
والعقار واألس���هم لتسديد 
أجزاء من ديونها قبل أو عند 
موعد استحقاقها، كما أتاحت 
لها الفرص���ة إلعادة هيكلة 
ديونها. كما استطاعت أيضا 
الشركات إعادة تخصيص 
مصادرها إلطالق مشاريع 
جديدة أو اس���تكمال العمل 
في بعض املشاريع املعلقة.

توقعات التضخم عند %2.5

شهد معدل التضخم العام 
ارتفاعا تدريجيا منذ نهاية 
العام 2013، وذلك يعود بشكل 
رئيسي إلى تعافي وتيرة منو 
إذ قاد  اإليجارات السكنية، 
ارتفاع أسعار العقار السكني 
إلى ارتفاع مؤشر اإليجارات. 
وبلغ معدل التضخم ملؤشر 
3.1% على  أسعار املستهلك 
أساس س���نوي في أكتوبر، 
بينما اس���تقر التضخم في 
القطاع الس���كني عند %4.2 
على أساس س���نوي. ومن 
املتوقع أن يستمر التضخم 
الس���كنية  ف���ي اإليجارات 
انتعاش  أم���ام  باالرتف���اع 
العق���اري وقوة  النش���اط 
االقتصاد. ولكن من املتوقع 
التضخم في هذا  أن يرتفع 
القطاع بشكل تدريجي، وذلك 
على املدى املتوسط على أقل 
تقدير، نتيجة زيادة توافر 
الوحدات السكنية وتشديد 
القوانني في الفترة األخيرة. 
ومن املتوقع أن يبلغ معدل 
التضخ���م الع���ام 2.5% في 
املتوسط للعام 2014 و%3.0 

في العام 2015. 

الفائض المالي

أقرت اإلم���ارات مؤخرا 
ميزانيتها للعام 2015 والتي 
من املتوقع أن تس���تمر في 
حتقيق فائ���ض مالي على 
الرغم من االرتفاع املخطط له 
في اإلنفاق احلكومي وتراجع 
اإلي���رادات النفطية نتيجة 
تراجع أس���عار النفط. وقد 
مت تخصيص نسبة 49% من 
امليزانية للمشاريع التنموية 

األخير من العام 2013 والربع 
العام 2014 وذلك  األول من 
بفضل تشديد القوانني وزيادة 
الوحدات  املع���روض م���ن 
السكنية. وقد ارتفعت أسعار 
مبيعات الشقق والڤلل في 
دبي بواقع 33% و22% على 
أساس سنوي على التوالي 

الثالث من هذا  الربع  خالل 
العام وفقا لشركة اخلدمات 
العقارية »أستيكو«. وعلى 
الرغ���م م���ن هذه النس���ب 
املرتفع���ة، إال أنه���ا التزال 
أقل من املعدالت املس���جلة 
في الرب���ع األخير من العام 
2013 عندما ش���هدت أسعار 

توق���ع تقرير صادر عن 
بن���ك الكوي���ت الوطني أن 
يحافظ االقتصاد اإلماراتي 
العام  أدائه خالل  على قوة 
احلالي والعام القادم لينمو 
بواقع م���ن 2% إلى 3% على 
الرغم  أساس سنوي، على 
الناجت  من محدودية من���و 
النفطي،  احمللي اإلجمال���ي 
وذلك بفضل استمرار القطاع 
غير النفطي في التحسن على 
خلفية قوة قطاع السياحة 
وقوة نشاط العقار والبناء 

والتشييد. 
ومن املتوقع أن يأتي منو 
الناجت احمللي اإلجمالي النفطي 
محدودا في املدى املتوسط 
وسط تراجع الطلب العاملي 
على النفط وارتفاع اإلنتاج 
في األسواق العاملية وتراجع 
أسعار النفط. ونتيجة لذلك، 
نتوقع أن يتراجع منو الناجت 
احمللي اإلجمالي النفطي خالل 
العامني 2014 و2015 ليتعافى 
مجددا في العام 2016. ولكن 
من املتوقع أن يسجل الناجت 
احمللي اإلجمالي غير النفطي 
منوا بواقع 5% إلى 6% على 
أساس سنوي خالل العامني 
القادمني، مدعوما بنش���اط 
قطاعي الس���ياحة والعقار، 
السيما في الفترة التي تسبق 
الدولي )إكس���بو  املعرض 
2020( الذي ستس���تضيفه 

دبي. 
واس���تمر مؤشر ماركت 
ملديري املشتريات في االرتفاع 
ما يشير إلى زيادة النشاط في 
القطاع اخلاص غير النفطي. 
وقد حقق املؤش���ر ارتفاعا 
قياسيا خالل أكتوبر ليبلغ 
61.2 بدع���م من قوة الطلب 
احمللي واخلارجي متاشيا مع 
حتسن اآلفاق االقتصادية. 
وقد كان التوظيف والطلبات 
اجلديدة ومؤشرات االنتاج 
من ضمن مكونات مؤش���ر 
ماركت التي حققت ارتفاعات 
قياسية خالل الربع األخير 
العام 2014. وقد ساهم  من 
منو الطلب على املوظفني في 
زيادة الضغوط على الرواتب، 
األمر الذي قد أدى إلى ارتفاع 
مؤشر تكلفة التوظيف إلى 

مستوى جديد. 

مخاطر قطاع العقار

ب���دأت املخ���اوف حول 
أس���عار العقار السكني في 
دب���ي بالتراجع خالل الربع 

dr.hanadihamli@yahoo.comمشاهدات
د.هنادي عبداهلل الحملي

واقع القيادة 
امليدانية

تعرف القيادة امليدانية بترجل القائد من مكتبه 
الضخم الفخم الى اروقة ودهاليز مكاتب املوظفني 
الضيقة واملتواضعة ليرى بأم عينيه واقع احلياة 
الوظيفية ويعاين بحواسه الست وليس اخلمس 

طبيعة تلك احلياة اليومية املشبعة بتكدس 
املعامالت وتناثرها او املفرطة في الفراغ ووحالة 

البطالة املقنعة واملسنودة باإلفطار اجلماعي مما لذ 
وطاب من مطابخ البيوت واملطاعم وآخر صرعات 
وصيحات احللويات والقهوة والشاي والبضاعة 

املبيعة من بخور وطيب وأمور اخرى، قيادة 
تستوجب خفة الوزن والرشاقة لذلك القيادي 

وتستوجب التواضع التام لالندماج مع العامة من 
العاملني واملراجعني والعمالء، كم من قائد او مدير 

عام او وزير او وكيل او مدير قابع خلف مكتبه او 
سجنه ذي احلوائط واالبواب املغلقة، كم من قائد 

معزول عن بيئة عمله التي يتكسب منها قوت يومه 
ويجني فيها ثمرة عالقاته الطولى ويستمد منها 

تنفذه في املجتمع، وكم من قائد يحجز له مصعد 
خاص حتى ال يختلط بالعامة وال باملوظفني. 

آن االوان ان ميارس القادة دورهم في الترجل 
الى ساحات العمل اليومي وتفقد احلياة الوظيفية 
في مؤسساتهم، لقد سئمنا من جيل قادة املكاتب 
وبصامة التواقيع واألوراق ال نريد قادة ديكور 

بل نريد قادة حضور ومشاركة، ان للميادين 
املؤسسية رجاال نتطلع الى ان نراهم فيها اكثر ما 

نراهم في الصحف والقنوات التلفزيونية، ليس 
كموضة او فزعة بل كعادة ومنط عمل.

واود ان اثني على جهود احلكومة واملشرعني 
املعنيني بقوانني العمل واخلدمة، في اجبار القادة 
ذوي اخلدمة الطويلة والعمر املديد في استمالك 

املناصب على الرحيل والتقاعد، واقول اثلجتم 
صدورنا ورفعتم سقف آمالنا بحتمية التغيير 

وترحيل قادة املكاتب مع امتنانا الوافر خلدماتهم 
اجلليلة ولكن ال نريد التمديد لهم كحبل مشنقة 

ألحالمنا في تنمية املؤسسات وجتديد دمائها، 
فالكويت تستاهل الشباب من ذوي الكفاءة وما 

اكثرهم واكثرهن.
واهلل ولي السداد


