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تراجعت المبيعات العقارية في الكويت خالل شهر فبراير للشهر الثالث على 

 منخفضة، مليون دينار 222لتصل إلى أقل مستوى لها منذ عامين عند  التوالي

وقد تراجع  على أساس سنوي مقارنة بشهر فبراير من العام الماضي. ٪17بواقع 

عدد الصفقات بشكل أكبر نتيجة قصر شهر فبراير وتزامنه مع إجازة األعياد 

قطاعي العقار السكني  فيقيمة وعدد الصفقات  كل من وتراجعالوطنية. 

   في قطاع العقار التجاري. اكبر مع تباطؤ ،واالستثماري

 اتراجعمدينار  ماليين 201العقار السكني ابلغ إجمالي المبيعات في قطاع و

وهو صفقة خالل الشهر،  313وقد تم تسجيل  على أساس سنوي. ٪22بواقع 

محافظة األحمدي مرة أخرى وتصدرت . 2011مستوى منذ فبراير من العام ادنى 

من إجمالي الصفقات السكنية  ٪33قطاع العقار السكني، إذ شكلت في نشاط ال

على  ٪14خالل الشهر. وتراجع متوسط حجم الصفقات خالل شهر فبراير بواقع 

    ألف دينار.  341أساس سنوي ليبلغ 

مليون دينار  88، بلغ إجمالي مبيعات قطاع العقار االستثماري في الوقت نفسه

وقد بلغت المبيعات  على أساس سنوي. ٪22خالل شهر فبراير، بتراجع بواقع 

تراجعاً  شهدإذ  ،2013في هذا القطاع أقل مستوى لها منذ شهر أكتوبر من العام 

الفترة  طوالشهد القطاع تراجعاً  وقدللمرة الرابعة على التوالي على أساس سنوي. 

 بعض حسب ما تناقلهارتفاع األسعار مع تخوف بعض المستثمرين من  ،األخيرة

أقل مستوى له منذ سبتمبر من العام خالل الشهر لصفقات . وبلغ عدد االمطلعين

مليون دينار  1337صفقة. وبلغ متوسط حجم الصفقات  65ليصل إلى  2009

وشكلت مليون دينار لفندق في منطقة السالمية.  21بدعم من صفقة بلغت قيمتها 

من  ٪33بينما شكلت الشقق الفردية  ،من إجمالي الصفقات ٪50المباني الكاملة 

إجمالي الصفقات. واحتلت محافظة األحمدي مرة أخرى الصدارة من حيث قوة 

 من إجمالي الصفقات.    ٪47مشّكلة  ،النشاط

وقد تم تسجيل  مليون دينار خالل شهر فبراير. 22بلغت مبيعات القطاع التجاري و

أربع صفقات خالل الشهر أكبرها حجماً كانت لمجّمع في السالمية بلغت قيمته 

مليون دينار أي أعلى نسبياً  634مليون دينار. وبلغ متوسط القيمة للوحدة  1433

وُيفترض أن تحّسن هذا مليون دينار.  439الذي بلغ  2014من متوسط القيمة للعام 

     األراضي المخصصة ألسواق التجزئة.  زيادة الطلب على القطاع يعود إلى

 قرضا   252المقررة  القروضفقد بلغ عدد  ،ما يخص بنك االئتمان الكويتي وفي

على  ٪34مسجلة تراجعاً بواقع  ،فبرايرمليون دينار في  2552تصل قيمتها إلى 

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

على أساس  ٪59مسجلة زيادة بواقع  ،مليون دينار 21إجمالي القروض المنصرفة 

ومن  .2014منتصف وقد سجلت القروض المنصرفة نمواً سنوياً منذ  سنوي.

 12التزام الهيئة العامة للرعاية السكنية بتوزيع  يرجع إلىالننمو المحتمل أن هذا 

  .2015ألف وحدة سكنية بحلول نهاية شهر مارس من العام 
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 المبيعات العقارية والقروض المقررة والمنصرفة من قبل بنك االئتمان الكويتي :2لجدول ا    

السنويالمتوسط  المبيعات العقارية  نسبة التغير )٪( فبراير يناير ديسمبر 

 السنوي الشهري 2015 2015 2014 2014 2013 

        
(حجم المبيعات )مليون دينار  300.2 355.8 354.5 312.6 221.3 -29.2 -16.7 

 22.1- 27.0- 106.8 146.3 181.8 158.3 150.5 سكني

 26.0- 27.3- 88.7 122.0 134.2 151.0 116.6 استثماري

تجاري1  33.1 46.4 38.5 44.3 25.7 -42.0 205.9 

        

 20.6- 22.4- 382 492 633 635.1 669.1 عدد الصفقات المتداولة

 9.0- 19.5- 313 389 509 483.6 515.8 سكني

 51.5- 30.9- 65 94 115 143.2 144.9 استثماري

 33.3 55.6- 4 9 9 8.3 8.4 تجاري

        

 4.9 8.8- 579.2 635.4 560 557 449 قيمة الصفقة )ألف دينار(

 14.4- 9.3- 341.3 376.1 357 334 293 سكني

 52.5 5.2 1365 1298 1,167 1,085 805 استثماري

 129.4 30.6 6424 4919 4,274 4,937 4,380 تجاري

        

القروض المقررة والمنصرفة من 
 قبل بنك االئتمان الكويتي

     

       

        

قيمة القروض المقررة 
 )مليون دينار(

32.8 25.4 21.8 20.7 15.3 -25.8 -33.6 

 39.8- 25.7- 11.7 15.8 17.7 20.8 27.6 بناء قسائم

 21.9- 26.0- 1.6 2.1 3.8 3.3 3.6 شراء بيوت

 25.7 25.8- 2.1 2.8 0.3 1.3 1.6 توسعة وترميم

        

 14.6- 13.7- 352 408 537 423 562 عدد القروض المقررة

 38.9- 24.3- 174 230 257 303 400 بناء قسائم

 34.3- 30.3- 23 33 61 52.2 57.8 شراء بيوت

 68.5 6.9 155 145 39 67.8 103 توسعة وترميم

        

قيمة القروض المنصرفة 
 )مليون دينار(

12.2 16.9 21.6 18.9 21.0 11.4 58.6 

 71.9 7.0 16.9 15.8 18.1 13.1 7.8 بناء قسائم

 35.4 32.0 2.6 1.9 2.2 2.5 2.7 شراء بيوت

 1.2 37.1 1.5 1.1 1.3 1.2 1.7 توسعة وترميم

        

 وزارة العدل وبنك االئتمان الكويتي  المصدر:
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