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مليون دينار ليكون شهر  314بلغ إجمالي مبيعات قطاع العقار في الكويت 

جاء أداء و .4113نوفمبر أحد أفضل الشهور التي شهدها القطاع خالل العام 

القطاعين السكني والتجاري أفضل من قطاع االستثمار في نوفمبر، الذي شهد 

 2014في قيمة الصفقات. وبصفة عامة، فقد كان العام على أساس سنوي تراجعاً 

لسوق األسهم  ن بديالوالمستثمر يراه إذعاماً جيداً لقطاع العقار من ناحية النمو، 

 لثبات عوائده. 

زيادة بواقع ب ،مليون دينار 171العقار السكني  قطاع يعات فيوبلغ إجمالي المب

جاء أداء نوفمبر ثاني أفضل أداء خالل هذا العام وعلى أساس سنوي.  4.62٪

قيام الهيئة العامة للرعاية  منها ةلعوامل عد نتيجة ، وذلكبعد ركود النشاط نسبياً 

 الجديدة بعض المناطقواستكمال البنية التحتية في لوحدات السكنية السكنية بتوزيع ا

 على أساس سنوي، ٪30الصفقات بواقع  مثل أبو فطيرة والفنطاس. وقد ارتفع عدد

        نسبياً لعدة أشهر حتى اآلن.  مستقراً بينما ظل متوسط قيمة الصفقات السكنية 

حيث  ،وقد استحوذت محافظة األحمدي مرة أخرى على نشاط القطاع السكني

وقد شكلت األراضي من إجمالي مبيعات القطاع خالل شهر نوفمبر.  ٪1.شكلت 

تراجع متوسط حجم ومن إجمالي الصفقات.  ٪47في مدينة صباح األحمد البحرية 

 ،على أساس سنوي ٪3.3أي بواقع  ،ألف دينار 300الصفقة في نوفمبر بواقع 

وذلك نتيجة ارتفاع كمية الوحدات السكنية منخفضة القيمة في مدينة صباح األحمد 

على  ٪8و  ٪15مبارك الكبير وحولي  اشكلت محافظت ،البحرية. في الوقت نفسه

    . الصفقاتمن إجمالي التوالي 

دينار  ماليين 113بلغت المبيعات العقارية في قطاع االستثمار  ،في الوقت نفسه

ومن المحتمل على أساس سنوي.  ٪42خالل شهر نوفمبر مسجلة تراجعاً بواقع 

العقارية خالل شهر  إحدى المحافظ ليتسيعن عالن اإلهذا التراجع إلى يعود أن 

 خالل نوفمبر شراءالما أدى إلى عزوف العديد من المستثمرين عن  ،ديسمبر

صفقة فقط  99فقد تم تسجيل للمشاركة في المزاد. ومن ناحية عدد الصفقات 

على أساس سنوي. كما تراجع متوسط حجم الصفقة إلى مليون  ٪21بتراجع بواقع 

 دينار.

وتبعتها  فقاتمن إجمالي الص ٪3462وشكلت المباني الكاملة في قطاع االستثمار 

وقد جاءت معظم من إجمالي الصفقات.  ٪.4الشقق الفردية بحصة بلغت 

من إجمالي الصفقات  ٪51ظة األحمدي بحصة بلغت الصفقات مجدداً في محاف

حجماً كانت لمبنى بقيمة فقات صال. إال أن أكبر ٪22بينما شكلت محافظة حولي 

   مليون دينار في السالمية.  22

ما سجل أضعاف  ةإلى خمس ،المتقلب بطبيعته ،وارتفعت مبيعات القطاع التجاري

وترجع هذه مليون دينار.  141لتصل إلى  4114من العام نفسه الشهر في 

مليون دينار في محافظة األحمدي. وقد  92الزيادة الضخمة إلى صفقة واحدة بقيمة 

 صفقة. 13بلغ إجمالي عدد الصفقات في هذا القطاع خالل شهر نوفمبر 

من ضمن صفقات الشريط  انتصنف وشهد شهر نوفمبر صفقتين صغيرتين

ألف دينار وألرض في المهبولة  172الساحلي: أولها لمطعم في الفنيطيس بقيمة 

وتعتبر صفقات الشريط الساحلي فريدة من نوعها نظراً  ألف دينار. 244بقيمة 

ضمن القطاع التجاري أو تستغل حيث من الممكن أن  ،لكونها مستقلة عن أي قطاع

: مبيعات سوق العقار1الرسم البياني  
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 القطاع السكني. 

فقد بلغ عدد القروض الشخصية المقررة  ،يخص بنك االئتمان الكويتيوفيما 

مسجلة  ،مليون دينار في نوفمبر 4163قرض تصل قيمتها تقريباً إلى  .44

ويعود ذلك أيضاً إلى عوامل قاعدية  على أساس سنوي. ٪41تراجع بواقع 

مسجلة زيادة  ،مليون دينار 20.3وموسمية. بينما بلغ إجمالي القروض المنصرفة 

      على أساس سنوي.   ٪30بواقع 

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

 نسبة التغير )٪( نوفمبر أكتوبر سبتمبر المتوسط الشهري المبيعات العقارية

 السنوي الشهري 2014 2014 2014 2013 2012 

        
(المبيعات )مليون دينارحجم   261.6 300.2 371.6 361.7 413.8 14.4 32.6 

 26.5 28.5 177.9 138.4 146.9 150.5 144.8 سكني

 28.7- 27.1- 104.8 143.7 207.7 116.6 95.8 استثماري

تجاري1  21.0 33.1 17.0 79.6 131.1 64.6 435.4 

        

 21.1 15.0 705 613 762 669.1 796.2 عدد الصفقات المتداولة

 30.9 24.8 593 475 610 515.8 656.9 سكني

 20.8- 22.0- 99 127 147 144.9 133.0 استثماري

 225.0 18.2 13 11 5 8.4 6.3 تجاري

        

 9.5 0.5- 586.9 590.1 487.7 449.1 329.0 قيمة الصفقة )ألف دينار(

 3.3- 3.0 300.0 291.3 240.8 293.1 223.6 سكني

 9.9- 6.4- 1058 1131.4 1,413.1 804.7 718.5 استثماري

 64.7 39.3 1008 7239.6 3,392.0 4379.9 3,110.0 تجاري

        

القروض المقررة والمنصرفة من 
 قبل بنك االئتمان الكويتي

 نسبة التغير )٪( نوفمبر أكتوبر سبتمبر المتوسط الشهري

 السنوي الشهري 2014 2014 2014 2013 2012

        

قيمة القروض المقررة 
 )مليون دينار(

15.0 32.8 29.3 18.7 20.4 9.2 -41.3 

 45.3- 7.4 16.2 15.1 25.1 27.6 9.3 بناء قسائم

 8.6 23.7 3.1 2.5 2.5 3.6 4.0 شراء بيوت

 54.2- 0.9- 1.0 1.0 1.6 1.6 1.7 توسعة وترميم

        

 38.8- 9.4 336 307 484 562.1 288.1 عدد القروض المقررة

 45.3- 7.7 237 220 364 400.5 138.0 بناء قسائم

 8.2- 32.4 45 34 45 57.8 76.9 شراء بيوت

 19.4- 1.9 54 53 75 103.8 73.2 توسعة وترميم

        

قيمة القروض المنصرفة 
 )مليون دينار(

10.1 12.2 18.0 15.6 20.3 30.1 42.6 

 51.1 28.9 16.2 12.6 14.3 7.8 5.3 بناء قسائم

 28.1 35.4 2.7 2.0 2.5 2.7 3.2 شراء بيوت

 0.6- 33.6 1.4 1.0 1.2 1.7 1.6 توسعة وترميم
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