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بتسجيل أداء جيد، حيث حققت المبيعات العقارية  4102عقار العام أنهى قطاع ال

ويأتي حجم المبيعات القياسي هذا مليار دينار لكامل العام.  2.4مستوى قياسيا بلغ 

على أساس سنوي  ٪00على الرغم من تراجع المبيعات خالل ديسمبر بواقع 

ويعزى هذا التراجع بشكل كبير إلى تراجع نشاط  مليون دينار. 433لتصل إلى 

استطاع كل من قطاع العقار السكني وقطاع العقار  فيما، يستثماراالالعقار قطاع ال

  التجاري تسجيل أداء قوي على أساس سنوي. 

شهر مليون دينار خالل  080بلغ إجمالي المبيعات في قطاع العقار السكني و

على أساس سنوي. وقد تم تسجيل ٪16.5 حيث سجل القطاع زيادة بواقع . ديسمبر

المساهم األكبر محافظة األحمدي مرة أخرى  وكانتصفقات خالل الشهر.  509

من إجمالي الصفقات السكنية خالل الشهر.  ٪36 مشّكلة ،نشاط القطاع السكني في

من إجمالي  ٪40وقد شكلت مبيعات األراضي في مدينة صباح األحمد البحرية 

 ،ألف دينار 357الصفقات. كما بلغ متوسط حجم الصفقات خالل شهر ديسمبر 

مبيعات األمر الذي قد يكون مؤشرا  لتباطؤ  ،على أساس شهري ٪13بواقع  مرتفعا  

في و. منخفضةالذات القيمة  في مدينة صباح األحمد البحرية نيةالوحدات السك

على التوالي  ٪17و ٪20مبارك الكبير والعاصمة  اشكلت محافظت ،الوقت نفسه

        من إجمالي الصفقات في القطاع السكني.     

يتبين أن  ،مع العام األسبق 4102لكامل العام السكني وبمقارنة أداء قطاع العقار 

مليار  0.1إلى صل يل ٪3إجمالي مبيعات قطاع العقار السكني قد ارتفع بواقع 

 صفقات. 3814صل إلى يل ٪6شهد إجمالي الصفقات تراجعاً بواقع بينما  ،دينار

في السوق. المتوفرة  الوحدات السكنيةتراجع يكون ذلك مؤشرا  لومن المحتمل أن 

من إجمالي  ٪40 شكلتومن غير المفاجئ أن مدينة صباح األحمد البحرية 

لتجعل محافظة األحمدي في صدارة  2014الصفقات السكنية خالل العام 

  نشاط.الالمحافظات من حيث قوة 

مليون دينار خالل شهر ديسمبر  042 ياالستثمار العقارقطاع  بلغت مبيعاتوقد 

ومن المحتمل أن هذا التراجع يعود  لى أساس سنوي.ع ٪43قدره  اتراجع ةمسجل

قد  2013خاصة وأن المبيعات في ديسمبر من العام  عامل المقارنة،إلى تأثيرات 

صفقة خالل  115وعلى صعيد عدد الصفقات فقد تم تسجيل . كانت مرتفعة نسبيا  

 1.1صفقات على أساس سنوي. وقد بلغ متوسط حجم ال ٪42الشهر بتراجع بواقع 

تبعتها المباني  ،من إجمالي الصفقات ٪46مليون دينار. وشكلت الشقق الفردية 

. وقد استحوذت محافظة األحمدي مرة أخرى على معظم ٪44الكاملة بنسبة بلغت 

 من إجمالي الصفقات.  ٪22بينما شكلت محافظة حولي  ٪47النشاط بنسبة بلغت 

 2014خالل العام  ٪30بواقع  ياالستثمار العقار وقد ارتفع إجمالي مبيعات قطاع

تراجع إجمالي الصفقات بشكل طفيف  ،مليار دينار. وبالمقابل 1.2لتصل إلى 

 صفقة. 1712صل إلى يل ،على أساس سنوي ٪1بواقع 

على أساس سنوي لتصل إلى  ٪1وقد ارتفعت مبيعات القطاع التجاري بواقع 

ضخمتين في القطاع التجاري بقيمة وقد تم تسجيل صفقتين  مايون دينار. 48.3

ماليين دينار لكل صفقة على حدة في محافظة حولي. وبلغ إجمالي  7تجاوزت 

  صفقات في شهر ديسمبر. 9الصفقات 

: مبيعات سوق العقار0الرسم البياني  

 ) مليون دينار(
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وقد ساهمت مبيعات األراضي ألغراض تجارية في مدينة صباح األحمد البحرية 

مليون  337في زيادة مبيعات القطاع التجاري لتصل إلى  4102خالل العام 

باإلضافة إلى تسجيل نمو في قيمة الصفقات  لعامين متتاليين  ،دينار خالل العام

أكبر صفقتين في  وكانت . 4102في العام  ٪21و  4104في العام  ٪37بواقع 

 133 بلغت قميتهما ،في مدينة صباح األحمد البحريةلهذا العام  القطاع التجاري 

                 مليون دينار. 

 اقرض 437المقررة  القروضفقد بلغ عدد  ،وفيما يخص بنك االئتمان الكويتي

 ٪22.5بواقع  امسجلة تراجع ،ديسمبرمليون دينار في  40.8تصل قيمتها إلى 

موسمية. بينما المقارنة والعوامل الويعود ذلك أيضا  إلى عوامل  على أساس سنوي.

على  ٪35مسجلة زيادة بواقع  ،مليون دينار 21.6بلغ إجمالي القروض المنصرفة 

وقد بلغ عدد القروض المقررة من قبل بنك االئتمان الكويتي خالل  أساس سنوي.

دينار.  ماليين 304آالف قرض بلغ إجمالي قيمتها  5أكثر من  2014العام 

ليتضح بذلك  ،2013مقارنة بالعام  ٪23وتراجعت قيمة القروض المقررة بواقع 

القروض المقررة والقروض المنصرفة. ولكن خالل العام الفارق الكبير بين نسبة 

ألف وحدة  12ووفقا  لقرار الهيئة العامة للرعاية السكنية بشأن توزيع  ،2014

 بقيمة تجاوزت القروض المقررةبنك االئتمان الكويتي بصرف قروض قام  ،سكنية

 وقد بلغ إجمالي القروض .)حيث أقر البنك صرف القروض منذ سنوات سابقة(

على  ٪43بواقع  امسجلة ارتفاع ،2014مليون دينار خالل العام  205المنصرفة  

 أساس سنوي.

 المبيعات العقارية والقروض المقررة والمنصرفة من قبل بنك االئتمان الكويتي :0لجدول ا

السنويالمتوسط  المبيعات العقارية  نسبة التغير )٪( ديسمبر نوفمبر أكتوبر 

 السنوي الشهري 2014 2014 2014 2014 2013 

        
(حجم المبيعات )مليون دينار  300.2 355.8 361.7 413.8 354.5 -14.3 -11.1 

 16.6 2.2 181.8 177.9 138.4 158.3 150.5 سكني

 35.3- 28.1 134.2 104.8 143.7 151.0 116.6 استثماري

تجاري1  33.1 46.4 79.6 131.1 38.5 -70.7 9.2 

        

 6.4- 10.2- 633 705 613 635.1 669.1 الصفقات المتداولة عدد

 9.0 14.2- 509 593 475 483.6 515.8 سكني

 41.9- 16.2 115 99 127 143.2 144.9 استثماري

 18.2- 30.8- 9 13 11 8.3 8.4 تجاري

        

 5.0- 4.6- 560 587 590 557 449 قيمة الصفقة )ألف دينار(

 6.9 19.1 357 300 291 334 293 سكني

 11.4 10.3 1,167 1,058 1,131 1,085 805 استثماري

 33.5 57.6- 4,274 10,085 7,240 4,937 4,380 تجاري

        

القروض المقررة والمنصرفة من 
 قبل بنك االئتمان الكويتي

     

       

        

قيمة القروض المقررة 
 )مليون دينار(

32.8 25.4 18.7 20.4 21.8 6.8 -28.5 

 31.1- 8.7 17.7 16.2 15.1 20.8 27.6 بناء قسائم

 26.1 20.3 3.8 3.1 2.5 3.3 3.6 شراء بيوت

 81.9- 67.3- 0.3 1.0 1.0 1.3 1.6 توسعة وترميم

        

 29.4- 6.3 537 336 307 423 562 عدد القروض المقررة

 30.5- 8.4 257 237 220 303 400 بناء قسائم

 27.1 35.6 61 45 34 52.2 57.8 بيوتشراء 

 55.7- 27.8- 39 54 53 67.8 103 توسعة وترميم

        

قيمة القروض المنصرفة 
 )مليون دينار(

12.2 16.9 15.6 20.3 21.6 6.2 35.3 

 53.8 11.7 18.1 16.2 12.6 13.1 7.8 بناء قسائم

 13.6- 19.6- 2.2 2.7 2.0 2.5 2.7 شراء بيوت

 22.4- 8.1- 1.3 1.4 1.0 1.2 1.7 وترميمتوسعة 
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