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 إجمالي المبيعات صلفي المبيعات العقارية لي تعافيا  في الكويت  قطاع العقار شهد

 .ركودا  خالل فصل الصيفالنشاط وذلك بعد أن شهد  ،مليون دينار 273إلى 

على أساس سنوي في سبتمبر بدعم من قوة  ٪16بواقع  وارتفعت المبيعات العقارية

 ،بالمقابل الذي شهد تعافياً بعد ركود األداء في فصل الصيف. قطاع االستثمارأداء 

. ومع بدء الربع األخير من العام القطاع السكني على اعتدال وتيرة نموه فقد حافظ

   .مجدداهي العام بأداء جيد العقار قد ينيبدو أن قطاع  ،2014

على الرغم من تسارع النشاط في  اعتدالهعلى  السكنيقطاع العقار حافظ و

، مليون دينار 147مبيعات القطاع وبلغت قيمة  مقارنة مغ فترة الصيف. سبتمبر

كما تراجع عدد الصفقات  .عن مستواها قبل عام ٪23بواقع  متراجعة تبقى لكنها

على أساس سنوي. ويعزى تراجع أداء القطاع خالل األشهر الماضية  ٪8بواقع 

مناطق جديدة ع عدد الوحدات السكنية المتوفرة، كما أن الخطط لتطوير تراجإلى 

    على نشاط القطاع. قد تكون قد تركت أثرااألمر 

من  ٪32وقد استحوذت محافظة األحمدي على نشاط القطاع السكني لتشكل 

وتبعتها كل من محافظة مبارك الكبير ومن  مبيعات القطاع خالل سبتمبر. إجمالي

 وقدالصفقات على التوالي.  إجماليمن  ٪7و ٪15لتشكالن  ،ثم محافظة حولي

الصفقات في  إجماليمن  ٪73عمليات بيع وشراء القسائم واألراضي  شكلت

  .القطاع السكني

خصوصا انه ال يزال حافظ قطاع االستثمار على نمو مبيعاته  ،في الوقت نفسه

 ماليين 207قطاع عند ما يقارب المبيعات  فقد بلغت. اجيد ااستثماري ايوفر عائد

وقد تم تسجيل  على أساس سنوي. ٪73مسجلة ارتفاع بواقع  ،دينار خالل سبتمبر

على أساس سنوي. كما ارتفع متوسط  ٪11صفقة خالل الشهر بزيادة بلغت  147

 مليون دينار.  1.4حجم الصفقات ليصل إلى 

تبعتها  من إجمالي الصفقات في قطاع االستثمار ٪32المباني الكاملة  وقد شكلت

كما جاءت معظم الصفقات مرة أخرى في . ٪33بحصة نسبتها الشقق الفردية 

 لمباني في منطقة السالميةمحافظة األحمدي. إال أن أكبر الصفقات حجماً كانت 

   من الصفقات.  ٪10مليون دينار. وقد شكلت القسائم  33بقيمة 

مليون  77 المتقلبة بطبيعتها لتصل إلى المبيعات في القطاع التجاري وارتفعت

وقد تم  .ها خالل العام الماضيئإال أنها ال تزال معتدلة مقارنة بمتوسط أدادينار 

تسجيل خمس صفقات فقط خالل الشهر أكبرها كان لمبنى في مدينة الكويت بقيمة 

مليون دينار. وقد شهد هذا القطاع تسجيل العديد من الصفقات في منطقة  4.6

صباح األحمد البحرية خالل الشهرين الماضيين التي تعتبر منطقة سكنية بصفة 

في المنطقة يوفر العقار التجاري  عامة تقع في جنوب الكويت. ومن المفترض أن

 الخدمات التجارية التي يحتاجها سكان المنطقة.

المقررة  اإلسكانية القروض استعادتما يخص بنك االئتمان الكويتي، فقد  وفي

 484فقد أقّر البنك قوتها بعد أن شهدت تراجعا  حادا  في الشهرين الماضيين. 

وقد تراجع عدد  .سبتمبرخالل شهر تقريباً مليون دينار  29.3 بقيمة قرض

فقد  ،على أساس سنوي نتيجة بعض العوامل القاعدية 22القروض المقررة بواقع 

ارتفاعاً في عدد القروض المقررة. بينما بلغت قيمة القروض  2013شهد العام 

        على أساس سنوي. 11.5مسجلة ارتفاع بواقع  ،مليون دينار 18المنصرفة 

: مبيعات سوق العقار7الرسم البياني  

 ) مليون دينار(

 
 وزارة العدل المصدر:

 

 : العقار السكني3الرسم البياني  

 

 
 وزارة العدل: المصدر

 

 الصفقة اإلسكانيةقيمة  : 2الرسم البياني 

  (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

  

 المبيعات العقارية والقروض المقررة والمنصرفة من قبل بنك االئتمان الكويتي : 7الجدول 

 نسبة التغير )٪( سبتمبر أغسطس يوليو الفعلية )إلحدى عشر شهر( المبيعات العقارية

 السنوي الشهري 2014 2014 2014 2013 2012 

        
(حجم المبيعات )مليون دينار  33763 2.363 33362 33.62 27763 5363 7363 

22.8- 31.7 146.9 111.5 131.8 153.7 144.8 سكني  

 72.6 66.3 207.7 124.9 133.1 118.4 95.8 استثماري

 65.2 22.5 17.0 13.9 3.4 36.7 21.0 تجاري

        

563- 3567 733 377 353 339 793 عدد الصفقات المتداولة  

8.0- 19.4 610 511 429 527 657 سكني  

 11.4 53.1 147 96 110 147 133 استثماري

 66.7 25.0 5 4 3 15 6 تجاري

        

 3762 .796 53767 5.963 .5936 53.63 .2396 قيمة الصفقة )ألف دينار(

16.0- 10.3 240.8 218.2 307.2 293.5 223.6 سكني  

 55.0 7.2 1413.1 1318.4 1210.0 806.7 718.5 استثماري

2.2- 3392.0 3468.8 1129.3 4،259.2 3،110.0 تجاري  -1.1  

        

القروض المقررة والمنصرفة من 
 قبل بنك االئتمان الكويتي

 نسبة التغير )٪( سبتمبر أغسطس يوليو المتوسط الشهري

 السنوي الشهري 2014 2014 2014 2013 2012

        

قيمة القروض المقررة 
 )مليون دينار(

7363 2363 7763 3263 3962 3267 -3363  

23.0- 25.9 25.1 20.0 13.4 27.6 9.9 بناء قسائم  

1.1- 2.5 2.6 2.4 3.6 4.0 شراء بيوت  -22.0  

6.1- 26.8 1.6 1.3 1.4 1.7 1.6 توسعة وترميم  

        

3363- 3367 535 233 333 355 393 عدد القروض المقررة  

23.4- 24.2 364 293 193 401 147 بناء قسائم  

13.5- 4.7 45 43 46 58 77 شراء بيوت  

39.0- 63.0 75 46 46 104 74 توسعة وترميم  

        

قيمة القروض المنصرفة 
 )مليون دينار(

7.63 7763 7.62 7567 736. 2763 7763 

 28.6 26.2 14.3 11.3 6.6 7.8 5.3 بناء قسائم

0.1- 2.5 2.5 2.8 2.5 3.2 شراء بيوت  -9.9  

45.9- 286.9 1.2 0.3 0.8 1.5 1.8 توسعة وترميم  

        

 وزارة العدل وبنك االئتمان الكويتي  المصدر:
 

 

 

: العقار االستثماري5الرسم البياني   
 

 
 وزارة العدل: المصدر

 

 : قيمة الصفقة االستثمارية 3الرسم البياني 

( أشهر/ دينار للمتر المربع 3متوسط متحرك  ) 

 
 وزارة العدل: المصدر

 : العقار التجاري3 الرسم البياني
 

 
 وزارة العدل: المصدر

 

 قروض بنك االئتمان الكويتي: 7 الرسم البياني
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