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الكويت تراجعاً في المبيعات العقارية لثاني شهر على  ي فيقطاع العقارالشهد 

 250على أساس شهري لتصل الى  ٪6.7التوالي حيث انخفضت المبيعات بواقع 

وعادة ما يشهد قطاع العقار تراجعاً خالل شهر أغسطس مليون دينار في أغسطس. 

نتيجة تزامنه مع إجازة فصل الصيف. وقد جاء التراجع بعد أن سجل القطاع أداءاً 

على أساس  ٪12قياسياً في يونيو ولكن ال تزال مبيعات أغسطس مرتفعة بواقع 

 سنوي.

مسجلة  ،مليون دينار في أغسطس 112مة المبيعات في القطاع السكني بلغت قيو

على أساس سنوي. فقد تراجع عدد الصفقات في هذا القطاع  ٪6.5زيادة بواقع 

وارتفع متوسط . صفقة 511صل الى  ى أساس سنوي ليعل ٪2خالل الشهر بواقع 

ألف دينار. ولكن من  218على أساس سنوي ليصل الى  ٪8حجم الصفقات بواقع 

المربع للقسائم قد أخذ بالتراجع  لذكر أن متوسط حجم الصفقات للمترالجدير با

خالل األربعة أشهر األخيرة. وال يدل هذا التراجع على تراجع األسعار )حيث أن 

شهر مؤشراً لألسعار( ولكنه يعود الى تمركز المبيعات خالل األ ليسالمعدل 

مبيعات القسائم في شهر  فيها شكلت التي ،األخيرة في منطقة صباح األحمد

وتعتبر األسعار في هذه المنطقة أقل من المناطق . ٪50أغسطس أكثر من 

األمر الذي تسبب في تراجع إجمالي متوسط المبيعات خالل الثالثة أشهر  ،األخرى

    األخيرة.

في  من إجمالي عدد الصفقات السكنية٪ 71وقد استحوذت محافظة األحمدي على 

. وقد شكلتا محافظتي مبارك الكبير وحولي صفقة 363، حيث بلغ عددها أغسطس

عمليات  كما تصدرت. ٪6بينما شكلت محافظة الجهراء  ،من إجمالي الصفقات 8٪

 .بيع وشراء القسائم واألراضي معظم الصفقات في القطاع السكني

استقرت المبيعات في القطاع االستثماري خالل أغسطس عند  ،في الوقت نفسه

 ،2013مليون دينار متجاوزة ضعف قيمة المبيعات خالل أغسطس من العام  125

على أساس سنوي. كما  ٪35بزيادة بلغت  ،صفقة خالل الشهر 96حيث ُسجلت 

   مليون دينار.    1.3ارتفع متوسط حجم الصفقات ليصل الى 

تبعتها  ،من إجمالي الصفقات في قطاع االستثمار ٪42الفردية وقد شكلت الشقق 

كما جاءت معظم الصفقات  ،من إجمالي الصفقات ٪26 المباني الكاملة التي شكلت

قسيمة بقيمة لمرة أخرى في محافظة األحمدي. إال أن أكبر الصفقات حجماً كانت 

   من الصفقات.  ٪25مليون دينار في مدينة الكويت. وقد شكلت القسائم  15

 3.4من  مليون دينار 14الى  التجاري لتصل المبيعات في القطاع ارتفعت قيمة

على أساس  78إال أن المبيعات قد شهدت تراجعاً بواقع  ،مليون دينار في يوليو

سنوي. وقد تم تسجيل أربع صفقات فقط خالل الشهر بلغت قيمة اثنتين منهم أكثر 

 طبيعة المبيعات الشهرية في هذا القطاع الذكر أنجدير بوماليين دينار.  4من 

  .متقلبة تعتبر

 2.2 معاً  صفقتين في محافظة مبارك الكبير بلغ مجموعهما كما شهد شهر أغسطس

ضمن المعارض واألخرى من  ا تصنف من ضمن صفقاتمإحداه ،مليار دينار

وذلك الرتفاع  ،ومن النادر أن يتم تسجيل مثل تلك الصفقات. الحرفية صفقاتال

   قيمتها.  
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 382ما يخص بنك االئتمان الكويتي، فقد بلغت قيمة القروض المقررة  وفي

  . أغسطسخالل شهر تقريباً مليون دينار  23بلغت قيمتها  التيقرض، 

       

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

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

 السنوي الشهري 2014 2014 2014 2013 2012 

        
(حجم المبيعات )مليون دينار  261.6 308.8 355.4 522.2 268.3 -48.6 -37.0 

 31.1- 23.5- 131.8 172.2 170.1 153.7 144.8 سكني

 24.2- 43.5- 133.1 235.6 145.4 118.4 95.8 استثماري

 94.3- 97.0- 3.4 114.4 39.9 36.7 21.0 تجاري

        

 36.3- 30.1- 542 775 608 689 796 عدد الصفقات المتداولة

 30.2- 27.3- 429 590 462 527 657 سكني

 48.8- 37.5- 110 176 136 147 133 استثماري

 85.7- 66.7- 3 9 10 15 6 تجاري

        

 1.1- 26.5- 495.0 673.8 584.5 450.6 329.0 قيمة الصفقة )ألف دينار(

 1.2- 5.2 307.2 291.9 368.2 293.5 223.6 سكني

 48.1 9.6- 1,210.0 1,338.9 1,069.0 806.7 718.5 استثماري

 59.9- 91.1- 1,129.3 12,706.3 3,986.5 4,259.2 3,110.0 تجاري

        

والمنصرفة من القروض المقررة 
 قبل بنك االئتمان الكويتي

 نسبة التغير )٪( يوليو يونيو مايو المتوسط الشهري

 السنوي الشهري 2014 2014 2014 2013 2012

        

قيمة القروض المقررة 
 )مليون دينار(

15.5 32.6 32.7 32.2 16.7 -48.1 -53.5 

 50.7- 48.2- 13.4 25.8 26.5 27.6 9.9 بناء قسائم

 65.6- 52.0- 2.4 5.1 4.8 3.6 4.0 شراء بيوت

 48.3- 30.1- 0.9 1.3 1.4 1.7 1.6 توسعة وترميم

        

 53.1- 46.2- 285 530 551 544 298 عدد القروض المقررة

 50.9- 48.8- 193 377 386 401 147 بناء قسائم

 34.3- 40.3- 46 77 74 58 77 شراء بيوت

 68.3- 39.5- 46 76 91 104 74 توسعة وترميم

        

قيمة القروض المنصرفة 
 )مليون دينار(

10.2 11.6 16.1 20.0 10.4 -48.1 -11.0 

 1.4- 55.0- 6.6 14.7 12.1 7.8 5.3 بناء قسائم

 11.3- 18.9- 2.8 3.5 2.2 2.5 3.2 شراء بيوت

 46.7- 48.4- 0.9 1.8 1.7 1.5 1.8 توسعة وترميم
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