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على التوالي  الثانيالمبيعات العقارية في الكويت خالل شهر يناير للشهر تراجعت 

وذلك على خلفية تراجع نشاط قطاعي العقار  ،مليون دينار 213لتصل إلى 

الفترة ذاتها من العام مع مقارنة المبيعات عند ولكن السكني واالستثماري. 

حافظ وقد على أساس سنوي.  ٪2يتبين أنها قد ارتفت بشكل طفيف بواقع  ،الماضي

القطاع التجاري على ثبات وتيرة نمو مبيعاته العقارية نتيجة زيادة الطلب على 

قطاعي اما . يشير إليه نشاط السوق وهو ما ،ألسواق التجزئة المخصصة األراضي

 ، قد يعزىخالل الشهر ركوداً في نمو المبيعاتفشهدا  ،العقار االستثماري والسكني

  تراجع ثقة المستثمرين في ظل تراجع أسعار النفط. إلىالقطاع االستثماري في 

زيادة بواقع ب ،رمليون دينا 141لسكني بلغ إجمالي المبيعات في قطاع العقار او

أقل مستوى في  ،صفقة خالل الشهر 389على أساس سنوي. وقد تم تسجيل  9٪

وكانت محافظة األحمدي مرة أخرى المساهم . 2014منذ شهر فبراير من العام 

من إجمالي الصفقات السكنية  ٪38حيث شكلت  ،األكبر في نشاط القطاع السكني

عن تلك التي سجلتها في قد تراجعت بشكل كبير حصتها لكن خالل الشهر. 

أن  كمامن إجمالي الصفقات السكنية.  ٪71حين بلغت  2014أغسطس من العام 

بواقع  امسجالً ارتفاع ،ألف دينار 376متوسط حجم الصفقات لشهر يناير قد بلغ 

 مبيعات الوحدات السكنية ؤتباطإلى  يرجعاألمر الذي قد  ،على أساس شهري 5٪

 ذات القيمة المنخفضة في مدينة صباح األحمد البحرية.

مليون دينار خالل  133في الوقت نفسه، بلغ إجمالي مبيعات القطاع االستثماري 

شهد القطاع تراجعاً وقد  على أساس سنوي. ٪12تراجع بواقع ب ،شهر يناير

ال سيما مع مخاوف المستثمرين بشأن الضغوطات التي قد  ،خالل الفترة األخيرة

خالل الشهر  وبلغ عدد الصفقاتيفرضها ارتفاع األسعار على العوائد االستثمارية. 

صفقة. وبلغ  94 ليصل إلى 2013منذ شهر أكتوبر من العام  له أقل مستوى

 22دينار مدعوماً بصفقة واحدة بلغت قيمتها  مليون 1.3متوسط حجم الصفقات 

من إجمالي  ٪53مليون دينار في محافظة العاصمة. وقد شكلت المباني الكاملة 

من إجمالي الصفقات. واحتلت محافظة  ٪37بينما شكلت الشقق الفردية  ،الصفقات

من إجمالي  ٪44األحمدي مرة أخرى الصدارة من حيث قوة النشاط مشكلة 

              من إجمالي الصفقات. 25شكلت محافظة الفروانية الصفقات. و

على أساس سنوي لتصل إلى  ٪23وقد ارتفعت مبيعات القطاع التجاري بواقع 

في ثالث صفقات ضخمة  تم تسجيل حيث، خالل شهر يناير دينار مليون 44.2

تسع مليون دينار. وقد تم تسجيل  25اإلجمالية قيمتها  تفاقمحافظة الفروانية 

حيث أن قطاع العقار التجاري كان الوحيد ، صفقات باإلجمال خالل شهر يناير

 ٪15مسجالً زيادة بواقع  ،خالل ينايرارتفاعا شهريا سجل ي استطاع أن الذي

التحسن الذي شهده يعود . ومن المحتمل أن 2014ديسمبر من العام مقارنة مع 

على األراضي المخصصة ألسواق القطاع خالل األشهر األخيرة إلى زيادة الطلب 

   التجزئة.

 403المقررة  القروضفقد بلغ عدد  ،ما يخص بنك االئتمان الكويتي وفي

 ٪22مسجلة تراجعاً بواقع  ،ينايرمليون دينار في  30.7تصل قيمتها إلى قروض 

على أساس سنوي. ويرجع ذلك إلى عوامل المقارنة والعوامل الموسمية. بينما بلغ 

على  ٪24مسجلة زيادة بواقع  ،مليون دينار 18.9إجمالي القروض المنصرفة 

: مبيعات سوق العقار1الرسم البياني  

 ) مليون دينار(

 
 وزارة العدل المصدر:

 

 : العقار السكني3الرسم البياني  

 

 
 وزارة العدل: المصدر

 

 اإلسكانيالقطاع  فيمتوسط قيمة المتر المتداول  : 2البياني  الرسم

  (دينار للمتر المربع /أشهر 3)متوسط متحرك  

 
 وزارة العدلمالحظة: 

 
 
 
 
 

mailto:chakermostafa@nbk.com
mailto:omarnakib@nbk.com
http://www.nbk.com/
http://www.nbk.com/


 
 
 
 

 

 

                                                                                             www.nbk.com  بنك الكويت الوطني econ@nbk.com  ، © 2014( ،965) 2224 6973( ، فاكس: 965) 2259 5500، هاتف إدارة البحوث االقتصادية

  

أساس سنوي. ومن المتوقع ان تستمر القروض المنصرفة من قبل بنك االئتمان 

العامة للرعاية السكنية بتوزيع  على خلفية التزام الهيئة وذلك ،باالرتفاعالكويتي 

      .2015ألف وحدة سكنية بحلول نهاية شهر مارس من العام  12

 

 المبيعات العقارية والقروض المقررة والمنصرفة من قبل بنك االئتمان الكويتي :1لجدول ا

السنويالمتوسط  المبيعات العقارية  نسبة التغير )٪( يناير ديسمبر نوفمبر 

 السنوي الشهري 2015 2014 2014 2014 2013 

        
(حجم المبيعات )مليون دينار  300.2 355.8 413.8 354.5 312.6 -11.8 1.8 

 9.2 19.5- 146.3 181.8 177.9 158.3 150.5 سكني

 13.4- 9.1- 122.0 134.2 104.8 151.0 116.6 استثماري

تجاري1  33.1 46.4 131.1 38.5 44.3 15.1 37.7 

        

 13.8- 22.3- 492 633 705 635.1 669.1 عدد الصفقات المتداولة

 6.6 23.6- 389 509 593 483.6 515.8 سكني

 52.3- 18.3- 94 115 99 143.2 144.9 استثماري

 0.0 0.0 9 9 13 8.3 8.4 تجاري

        

 18.1 13.4 635.4 560 587 557 449 قيمة الصفقة )ألف دينار(

 2.4 5.3 376.1 357 300 334 293 سكني

 81.4 11.2 1298 1,167 1,058 1,085 805 استثماري

 37.7 15.1 4919 4,274 10,085 4,937 4,380 تجاري

        

القروض المقررة والمنصرفة من 
 قبل بنك االئتمان الكويتي

     

       

        

قيمة القروض المقررة 
 )مليون دينار(

32.8 25.4 20.4 21.8 20.7 -5.0 -21.7 

 28.1- 10.6- 15.8 17.7 16.2 20.8 27.6 بناء قسائم

 30.7- 44.4- 2.1 3.8 3.1 3.3 3.6 شراء بيوت

 96.7 762.1 2.8 0.3 1.0 1.3 1.6 توسعة وترميم

        

 11.1- 14.3 408 537 336 423 562 عدد القروض المقررة

 27.7- 10.5- 230 257 237 303 400 بناء قسائم

 29.8- 45.9- 33 61 45 52.2 57.8 شراء بيوت

 54.3 271.8 145 39 54 67.8 103 توسعة وترميم

        

قيمة القروض المنصرفة 
 )مليون دينار(

12.2 16.9 20.3 21.6 18.9 -12.5 24.4 

 43.1 12.8- 15.8 18.1 16.2 13.1 7.8 بناء قسائم

 19.8- 9.9- 1.9 2.2 2.7 2.5 2.7 شراء بيوت

 33.9- 12.7- 1.1 1.3 1.4 1.2 1.7 توسعة وترميم

        

 وزارة العدل وبنك االئتمان الكويتي  المصدر:
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 قروض بنك االئتمان الكويتي: 7 الرسم البياني

 

 
 بنك االئتمان الكويتي: المصدر
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