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تداوالت السكن الخاص سجلت ارتفاعا بـ 24.51% بالغة 180.4 مليون دينار واالستثمارية بنسبة %3.748

»بيتك«: 430.7 مليون دينار التداوالت العقارية بانخفاض قدره 2.31% خالل الربع الثاني
حولي بنسبة ـ 1.2% مبتوسط 
ســـعر املتر 2.654 دينارا، وقد 
الفروانية  ســـجلت محافظـــة 
انخفاضا ملحوظا بنسبة ـ  %4.4، 
وقد سجلت محافظة األحمدي 
انخفاضا طفيفا بنســـبةـ  %1.2 
مبتوسط سعر املتر 2.071 دينارا 

كويتيا.

القسائم الصناعية

شهدت القســـائم الصناعية 
انخفاضا واضحا في األســـعار 
مبعظم احملافظات، وقد سجلت 
منطقـــة الـــري فـــي محافظة 
الفروانية أعلى نسبة انخفاض 
ـ 15.2% تالها منطقة الشـــويخ 
البيبســـي  الصناعية شـــارع 
العاصمة بنســـبة  مبحافظـــة 
انخفـــاض -5.7% وتراوحـــت 
نســـب االنخفاض في محافظة 
األحمدي ومبارك الكبير واجلهراء 

بني -0.5% و-%1.6. 

المزارع والجواخير والشاليهات

املزارع  اســـتقرت أســـعار 
واجلواخير خالل الربع الثاني من 
عام 2009 باملقارنة بالربع السابق 
حيث استقر سعر جواخير كبد 
التي تبلغ مساحتها 2500 متر 
ما بني 45.000 و60.000 دينار 
للجاخـــور املبنـــي واملجهـــز، 
وانخفضت أســـعار الشاليهات 
خـــالل الربع الثانـــي من العام 
احلالي مبعدل يتـــراوح بني 3 
و8% باملقارنة بالربع السابق له، 
ويوضح اجلدول التالي بعضا من 

األسعار اخلاصة بالشاليهات:
هذا وقد استقر الطلب على 
منتج شـــقق التمليك في الربع 
الثانـــي من عام 2009 ســـواء 
املنجزة أو غير املنجزة )حتت 
التشطيب النهائي(، حيث شهد 
التمليك  متوسط أسعار شقق 
اســـتقرارا في املواقع الداخلية 
بـــني 350 و650 د.ك  ليتراوح 
للمتر املربع )من مساحة الشقة 
حســـب الوثيقة الرسمية( كما 
كان احلال عليه في الربع األول 
من هذا العام مع وجود متركز 
مبحافظتي األحمـــدي وحولي 

بغرض السكن أو االستثمار.
وقال التقرير إن هناك شبه 
إجماع على أن فتح املجال امام 
املقيمني لتملك الشقق يدفع نحو 
تقليص حجـــم العمالة الوافدة 
من العزاب وما يترتب على ذلك 
من دخول أفراد أسرهم، ومن ثم 
تنشيط معظم القطاعات التجارية 
وليس العقار وحده مبا في ذلك 

قطاع التمويل واإلجارة.
فالكويت حديثة العهد بشقق 
التمليك وال يوجد قانون احتاد 
يدعم حقوق املالك كما جنده في 
الدول األخرى، وعليه فان احلاجة 
ملحة إلى بلورة قانون واضح 
املالمح لصياغـــة لوائح ونظم 
تدعم إنشاء احتاد املالك حفظا 
حلقوق املالك وتفاديا للمشاكل 

التي تواجه شقق التمليك.
هـــذا وقد انخفضت نســـب 
السابقة  اإلشغال عن معدالتها 
جلميع مستويات أنواع العقارات 
االســـتثمارية حيـــث تراوحت 
تلك النسبة بني 80 و90% حتى 
انها وصلت في بعض املناطق 
الداخلية إلى 90%، وقد ســـجل 
متوسط سعر إيجار الشقة ما بني 
160 و220 دينارا كويتيا لغرفة 
وصالـــة وحمـــام، و180 و260 
دينارا لغرفتني وصالة، و220 
و350 دينـــارا كويتيا لغرفتني 
وصالة وحمامني وغرفة خادمة، 
أما بالنسبة لثالث غرف وصالة 
فيتراوح إيجارها بني 250 و400 
دينارا، وتختلف األسعار وفقا 
للمناطـــق املختلفـــة ولنوعية 

التصميم والتشطيب.
أما بالنســـبة ملعـــدل إيجار 
املتر التجـــاري للدور األرضي 
فقد انخفض ليتراوح متوسط 
اإليجار بني 20 و30 دينارا للمتر 
املربع ويصل 30 و35 دينارا في 
املواقع املتميزة، ويتراوح معدل 
إيجار املتر املربع في املكاتب بني 
7 و8 دنانير ملختلف املناطق في 
الكويت لتصل إلى 7.5 دنانير 
ملتوسط املتر املربع في العاصمة 
أو ما يزيد على ذلك حسب املوقع 
ونوعية التشطيب، كما انخفض 
متوسط سعر متر التأجير املربع 
في الفحيحيل ليصل الى 6 دنانير 
في ظل حدوث انخفاض ملموس 
مواز في متوسط أسعار األراضي 
الذكية  أما املكاتب  في املنطقة، 
وهي املكاتب اجلاهزة واملؤثثة 
التقنيات  واملـــزودة بجميـــع 
واالمتيـــازات والســـكرتارية 
وذلك الستخدامها لفترة مؤقتة 
الشـــركات  وخصوصـــا لفئة 
األجنبية والتي تؤجر لفترات 
متقطعة، وقد انخفض سعر املتر 
املربـــع التأجيري لهذه املكاتب 
ليتراوح ما بني 7 و8 دنانير للمتر 

وقد يزيد على ذلك.

متوسط تداول قيم اإليجارات للعقارات الصناعية في مناطق الكويت »الربع الثاني 2009«
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وهنا ينبغي اإلشارة الى ان هذا التقرير يرصد االجتاهات العامة لتداول أسعار سوق العقار في 
الكويت اال ان األسلوب املتبع لدى قسم التقييم والدراسات في بيتك يعتمد على دراسة كل عقار 
على حدة، ودراسة خصائصه وحتديد قيمته اإليجازية وعوائده من أجل اعتماد توصية خاصة 

وتقييم عادل لكل عقار.

متوسط تداول قيم اإليجارات للعقارات التجارية في مناطق الكويت »الربع الثاني 2009«
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بنيد القار )علـــى البحر( أعلى 
انخفاض ينسبة ـ %8.12.

أما محافظة حولي فقد استقر 
متوسط سعر املتر فيها عند 883.7 
دينارا خالل الربع الثاني من عام 
2009 مقارنة بالربع األول 2009، 
الفروانية  وقد سجلت محافظة 
استقرارا في األسعار ومبتوسط 
سعر املتر يصل إلى 876.1 دينارا 
للمتر املربع، أما محافظة األحمدي 
فقد شـــهدت أيضا استقرارا في 
األســـعار ومبتوسط سعر املتر 
يصل إلـــى 755.6 دينارا للمتر 

املربع.
وبالنسبة حملافظة اجلهراء 
فقد شهدت اســـتقرارا مقارنة 
الســـابق، حيث استقر  بالربع 
متوسط ســـعر املتر فيها عند 
540 دينـــارا للمتـــر املربع من 

األرض.
هذا وقد انخفضت أســـعار 
الربع  التجاريـــة في  العقارات 
الثاني من 2009م في محافظة 
الفروانية واجلهراء واألحمدي 
مبتوسط انخفاض يتراوح بني %1 
و4% فيما انخفضت األسعار في 
محافظة العاصمة بنسبةـ  %8.4، 
وقد امتدت حالة االنخفاض ملعظم 
العاصمـــة وخصوصا  مناطق 
شارع أحمد اجلابر ومبارك الكبير 
وشـــارع بن الوليـــد وعبداهلل 

املبارك والشهداء.
بينما سجلت محافظة اجلهراء 
ارتفاعا ملموسا مقارنة بالربع 
الثاني من عـــام 2009 مقارنة 
بالربع األول من العام نفســـه 
حيث شـــهد شـــارع مـــرزوق 
املتعب تداوال ملحوظا، في حني 
انخفضت األسعار في محافظة 

التداوالت في  بالنسبة إلجمالي 
السكن اخلاص.

التداوالت االستثمارية

ارتفاع  الى  واشـــار »بيتك« 
التداوالت االستثمارية  إجمالي 
العقارية خالل الربع الثاني من عام 
2009 ليصل إلى 149.038 مليون 
دينار مقارنة بـ 143.658 مليون 
دينار في الربع األول من عام 2009 
بنســـبة بلغت 3.74%، وقد جاء 
شـــهر يونيو في املرتبة األولى 
حلجم التداوالت خالل الربع الثاني 
من عام 2009 مســـجال ما قيمته 
58.604 مليون دينار، وجاء شهر 
أبريل في املرتبة الثانية مسجال 
تداوال قيمته 53.128 مليون دينار 
بينما جاء شهر مايو في املرتبة 
الثالثة للتداوالت مسجال تداوال 

قيمته 37.304 مليون دينار.
وقد شهد الربع الثاني من عام 
2009 من العام ارتفاعا ملحوظا في 
التداوالت بسبب تعافى االقتصاد 
واجتاه بعض املستثمرين للبحث 
عن فرص عقارية مدرة، حيث يبدو 
ان أجواء الثقة في األســـواق قد 
أثرت في تسجيل ارتفاع ملحوظ 
في مستويات األسعار، خصوصا 
العقارات االستثمارية  أســـعار 

والسكن اخلاص.
وأشار التقرير الى أن أسعار 
األراضي االستثمارية استقرت 
خالل الربع الثاني من العام احلالي 
2009 وباملقارنة بالربع األول من 
العام 2009 في معظم احملافظات 
املختلفة بينما انخفضت األسعار 
فقط في محافظة العاصمةـ  %%4.2 
ليصل متوسط سعر املتر فيها إلى 
1719 دينارا، وقد سجلت منطقة 

834 صفقة للربع الثاني 2009، 
في حني ارتفع متوسط الصفقة 
الواحدة خالل الربع الثاني 2009 
ليصل الـــى 216.380 ألف دينار 
مقارنة بـ 196.656 ألف دينار خالل 
الربع األول من عام 2009، وذلك 
الرتفاع عدد الصفقات بنسبة %12، 
وارتفاع أسعار السكن اخلاص في 
بعض املناطق في الوقت نفسه، 
وقد سجل شهر أبريل 2009 أعلى 
معدل للتداول حيث استحوذ على 
ما نسبته 37.9% بقيمة 68.441 
مليون دينار من إجمالي التداوالت 
اخلاصة والبالغة 173.414 مليون 
دينار خالل الربع الثاني من عام 
2009 في حني جاء شهر يونيو 
في املرتبة الثانية بقيمة 62.771 
مليـــون دينار وبحصـــة قدرها 
37.7% وجاء شهر مايو في املرتبة 
األخيرة بقيمـــة 49.248 مليون 
دينـــار وبحصة قدرهـــا %27.2 

العقاري قال »بيتك« ان مؤشرات 
التـــداول الصـــادرة عـــن إدارة 
التسجيل والتوثيق بوزارة العدل 
خالل الربع الثاني من عام 2009 
انخفضـــت قيمته 10.170 ماليني 
دينار، بنســـبة انخفاض قدرها 
2.31% مقارنـــة بالربع األول من 
عام 2009 والبالغ قيمته 440.857 
مليون دينار، وقد سجلت تداوالت 
الســـكن اخلاص ارتفاعا بنسبة 
24.51% والتداوالت االستثمارية 
العقارية بنسبة 3.748%، بينما 
العقارية  التـــداوالت  ســـجلت 
التجاريـــة انخفاضـــا بنســـبة 

.%45.92
وبني »بيتك« أن صفقات السكن 
اخلاص سجلت ما قيمته 180.4 
مليون دينار في الربع الثاني من 
عام 2009، مرتفعة عن الربع األول 
2009 بنسبة 24.516%، حيث ارتفع 
عدد صفقات السكن اخلاص لتبلغ 

الصناعة وتوليد صناعات جديدة 
رائدة لتوســـيع دائرة مساهمة 
القطاع الصناعي في الناجت احمللي 
اإلجمالي، وإشاعة جو من الثقة 
فـــي االقتصاد، حيث  والتفاؤل 
ينبغي أن يترافق ضخ استثمارات 
جديدة مع حتسني مناخ االستثمار 
البيروقراطية  وتخفيف حجـــم 
في األجهزة احلكومية وتشجيع 
القطاع اخلاص على الدخول في 
األنشطة السكنية والتجارية من 
خالل طرح مناطق ومدن سكنية 

وصناعية جديدة.
وقـــد كـــرر »بيتـــك« دعوته 
لإلســـراع في طرح مشـــروعات 
عمالقـــة مثل جســـر الصبية أو 
تنميـــة وتطوير منطقة شـــرق 
القرين، وشعورا من بيتك بأهمية 
تضافر اإلنفاق احلكومي واإلنفاق 
اخلاص في الوقت الراهن بهدف 
إنعاش االقتصاد وحتريكه بدال 
من الوقوف في الوضع الساكن 
أو  دون إصدار قوانـــني محفزه 
العقار في  تشـــريعات لتطوير 
القطاع العقار احمللي أو مشروعات 
حكومية وخاصـــة للخروج من 
دائرة األزمة املطبقة على جسد 

االقتصاد الكويتي.
ومـــا يدعونـــا لألمـــل إعالن 
الرئيسية  احلكومة عن احملاور 
املقبلـــة  اخلمســـية  للخطـــة 
وتصريحات العديد من املسؤولني 
احلكوميني علـــى أهمية اإلنفاق 
احلكومي واجلدية في بدء طرح 
عدد من املشاريع التنموية خالل 

الفترة القصيرة املقبلة.

مؤشرات التداول

وعلى صعيد إجمالي السوق 

خصبا لضخ استثمارات جديدة 
تدفع النشاط االقتصادي للنمو 
واجتياز األزمة من قبل القطاعني 
العام واخلاص، لتنفيذ مشروعات 
التنمية في مجال الطرق والصرف 
الصحـــي واخلدمات املســـاندة 
لنمو القطاع اخلـــاص، وهو ما 
ينعكـــس إيجابا على تنشـــيط 
النمو االقتصادي والعقاري الذي 
يعانى جملـــة من املعوقات مثل 
عدم وجود املناطق اللوجســـتي 
واحلاجة إلى تطوير طرق وسكك 
حديدية وتوفير البنية األساسية 
املساعدة للقطاع التجاري بشقية 
الداخلي واخلارجي والذي من شأنه 
أن يؤهل الكويت لتكون محورا 
رائدا للتجارة العابرة جتاه الشمال 
التجارية  وتلبية االحتياجـــات 
للكويت من املشاريع القائدة مثل 
جسر الصبية وبناء املستشفيات 
واجلامعات، وتطوير موانئ ومطار 
الكويت وتطوير وحتديث خدمات 
النقـــل البري وحتديـــث البنية 
األساسية لالتصاالت وخدماتها، 
وذلك كجزء رئيســـي لتنشيط 
االقتصاد احلقيقـــي مبا يضمن 
زيادة االســـتثمار العام وزيادة 
اإلنفاق على الســـلع واخلدمات 
ويلبي حاجة ملحة، وتفتح عملية 
توفير البنية التحتية واخلدمات 
أمام املنافسة اخلاصة، وأن تقوم 
احلكومـــة بتشـــجيع املبادرات 

اخلاصة وتثق فيها.
انه الشـــك أن  التقرير  وقال 
البنية األساسية ستنعكس إيجابا 
على األجيال احلالية والقادمة حيث 
تشجع الطلب وتنشط االقتصاد 
عبر تأثيرها على تشجيع القطاع 
اخلاص، وخصوصـــا في مجال 

التمويل  قال تقريـــر بيـــت 
الكويتي )بيتك( حول حركة سوق 
العقار احمللي خالل الربع الثاني 
من العام احلالي ان احلدث األكبر 
في سوق العقار احمللي خالل الربع 
الثاني هـــو صدور حكم محكمة 
االستئناف في نهاية شهر مايو 
والذي أكد على أن حظر التعامل 
بقسائم وبيوت السكن اخلاص 
الوارد بالقانونني رقم 9-8 /2008 
ال ينسحب على البنوك اإلسالمية 
وبينها بيـــت التمويل الكويتي، 
واملصرح لها بتملكها والتعامل بها 
ورهنها ألغراض عمليات التمويل 
ووفقا ملا تتطلبه صيغ التمويل 
التـــي تتفق وأحكام الشـــريعة 
الغراء واملنصوص  اإلســـالمية 
عليها في املادة 99 من قانون النقد 
الكويت املركزي وتنظيم  وبنك 
املهنة املصرفية واملعدلة بالقانون 
رقم 30 لسنة 2003 بشأن البنوك 
اإلسالمية وبالتالي فقد حكمت 
احملكمة بقبول االستئناف شكال 
ورفضه موضوعا وتأييد احلكم 

املستأنف.
 وذكر تقرير »بيتك« أن احلكم 
أوجـــد حالة مـــن التفاؤل بفعل 
االنفراج الذي كان سيحدث جراء 
تنفيذ هذا احلكم وينبئ بعودة 
القنوات التمويلية للسكن اخلاص 
وحتسن حجم التداوالت العقارية 
في السكن اخلاص واالستثماري 
حيث ساد شـــعور إيجابي لدى 
املواطنني الراغبني في احلصول 
علـــى الســـكن اخلـــاص معززا 
باالنخفاض الكبير في أســـعار 
مواد البناء ووصولها إلى أدنى 
مســـتوياتها بفعل األزمة املالية 

العاملية.

استقرار نسبي

وأشار »بيتك« الى انه وعلى 
الرغم من االستقرار النسبي الذي 
شهده السوق العقاري خالل الربع 
الثاني إال أن السوق مازال يسوده 
حالة من الترقب واحلذر ســـواء 
من قبل املستثمرين أو املشترين، 
إال أن األمر الـــذي بات في حكم 
املتوقع يتمثل في عودة النشاط 
والثقة إلى السوق العقاري، السيما 
االستثماري منه حيث إننا نرصد 
طلبا واضحا على تلك النوعية من 
العقارات والتي تتصف بعوائد 
مجزية مقارنة بالعوائد املصرفية 
املنخفضة مدفوعة برغبة العديد 
من املستثمرين في احلفاظ على 
ثرواتهم النقدية بدال من االستثمار 
الذي  النقدي واملالي  في السوق 
شهد نشاطا ملحوظا خالل الربع 
أنه مـــازال يتصف  إال  األخيـــر 
بالتذبذب وعدم االستقرار وبالتالي 

اتساع دائرة املخاطر.
 واوضح »بيتك« ان العقارات 
التجارية شهدت حالة من التراجع 
الواضح ســـواء على مســـتوى 
التداوالت والتي هبطت حلاجز 
يقترب من النصف أو على مستوى 
أسعار العقارات التجارية أو على 
مســـتوى القيم اإليجارية تأثرا 
باألزمة املالية العاملية وتبعاتها 
والسيما انخفاض مجمل النشاط 
البـــالد، ودخول  التجـــاري في 
االقتصـــاد احمللي فـــي حالة من 
االنكماش والركود في ظل رغبة 
الشـــركات املستأجرة بتخفيض 
نفقاتها وتقليص مصروفاتها على 
التأجير، باإلضافة إلى عدم قدرة 
التجارية حتت  بعض املشاريع 
اإلنشـــاء على االستمرار نتيجة 
لشح التمويل وعدم وجود طلب 

جديد من مستأجرين جدد.
انه في   وأضـــاف »بيتـــك« 
احلقيقة أن احلكومة مدعوة أكثر 
من أي وقت مضى إلى االستثمار 
بقوة فـــي القطاع العقاري حيث 
يعد احملرك الرئيســـي للنشاط 
االقتصـــادي فـــي الوقـــت الذي 
أعلنـــت فيه بعـــض احلكومات 
عن تأســـيس أذرع اســـتثمارية 
حكومية لالســـتثمار في العقار 
بهدف حتفيزه والقيام بأنشطة 
استثمارية عقارية مشتركة مع 
القطاع اخلاص، حيث ســـجلت 
بعـــض التقارير أن الكويت تعد 
أقل دول املنطقة إنفاقا حيث سجل 
منو اإلنفاق العام نسبة أقل من %5 
في حني أن منو اإلنفاق العام خالل 
عامي 2010/2009 من املتوقع أن 
يصل إلى 15% في السعودية وأكثر 
من 10% في عمان، وأن يتراوح بني 
5 و10% في كل من قطر والبحرين 

واإلمارات. 

ضخ استثمارات حكومية

وأكد التقرير على أن أهمية ضخ 
استثمارات حكومية استثنائية 
تظهر في مجـــال تطوير البنية 
التحتيـــة الكويتيـــة حيث بات 
توفير البنية األساســـية مطلبا 
ملحـــا لتطوير البـــالد، ومجاال 

ضخ اس�تثمارات حكومية اس�تثنائية بات مطلبًا ملحًا لتطوي�ر البالد واجتي�از األزمة المالية  الكويت أقل الدول إنفاقًا على االستثمارات العقارية حيث سجل اإلنفاق العام نسبة أقل من %5 

ارتفاع ملحوظ في التداوالت العقارية خالل الربع الثاني بسبب تعافي االقتصاد 

ارتفاع أسعار األراضي في محافظة مبارك الكبير بنسبة 4.3% شح التمويل يخفّض تداوالت العقارات التجارية بشكل ملحوظ 
أشار تقرير »بيتك« الى أن مؤشرات األسعار 
في السوق والتي رصدها بيت التمويل الكويتي 
خالل الربـــع الثاني من عام 2009 ســـجلت 
ارتفاعا متباينا في أسعار األراضي السكنية 
في معظم احملافظات، حيث سجلت محافظة 
مبارك الكبير ارتفاعا نسبته 4.3% في املتوسط 
وكذلك محافظة اجلهراء بنسبة 2.6% ومحافظتا 
حولي والفروانية بنسبة 1.5% بينما شهدت 
األســـعار في املناطق الداخلية املتميزة مثل 
ضاحية عبداهلل السالم والشامية واليرموك 
واخلالدية والشويخ السكني، والفيحاء وكيفان 

واملنصورية والصليبخات ارتفاعا طفيفا.
وسجلت محافظة مبارك الكبير 385.5 دينارا 
لسعر املتر املربع في املتوسط للربع الثاني 
من عام 2009 مبعـــدل ارتفاع 4.3% باملقارنة 
بالربع السابق له، حيث لوحظ ارتفاع األسعار 
في مناطق أبو احلصانية والفنيطيس وأبو 

فطيرة واملسيلة.

وقد ســـجلت محافظة الفروانية متوسط 
سعر يصل إلى 269.7 دينارا للمتر املربع في 
الربع الثاني من العام احلالي بنسبة ارتفاع 
طفيفة 1.6% مقارنة بالربع السابق لعام 2009 
حيث شهدت مناطق محافظة الفروانية ارتفاعا 

تراوح بني 1% و%2.8.
أما محافظة األحمدي فقد ســـجل متوسط 
ســـعر املتر املربع فيهـــا 282.6 دينارا، حيث 
استقرت األسعار في قسائم الشريط الساحلي 
على البحر ومدينة اخليران السكنية والوفرة 
الســـكني في املنطقة بينما تعمق االنخفاض 
في مدينة لؤلؤة اخليران القســـائم الداخلية 
بنسبة -28% بينما شـــهدت منطقة العقيلة 

ارتفاعا بنسبة %5.3.
وقد شهدت محافظة حولي استقرارا ملحوظا 
في األسعار خالل الربع الثاني من العام احلالي 
مقارنة بالربع األول 2009 ليستقر متوسط سعر 

املتر فيها عند 499.79 دينارا للمتر املربع.

ذكر تقرير »بيتـــك« أن إجمالي تداوالت 
العقارات التجارية انخفض بشـــكل واضح 
وملحوظ خالل الربع الثاني من عام 2009 نظرا 
لتعثر بعض الشركات في سداد مديونياتها، 
وشح التمويل لبعض املشروعات القائمة على 
الرغم من ارتفاع عدد الصفقات بنسبة 17% عن 
الربع األول لعام 2009، هو ما يعزز انخفاض 
األسعار التي انخفضت لزيادة املعروض من 
العقارات التجارية وانخفاض الطلب عليها في 
ظل النظرة غير املتفائلة لدى بعض التجار 
واجتـــاه البعض لغلق احملالت التجارية أو 
عرضها للبيـــع نتيجة النخفاض مبيعاتهم 

وتقلص حجم االستهالك احمللي.
وقال التقرير ان العقارات التجارية اجلديدة 
املعروضة للتأجير تواجه نقصا في الطلب 
عليها ممـــا قد يضطر البعض إلى تخفيض 
أسعار التأجير، وهناك رصد حلاالت توقف 
عن استكمال تنفيذ بعض املشروعات التجارية 

العقارية، حيـــث انخفضت قيمة التداوالت 
بنسبة 45.92% مســـجلة ما قيمته 81.743 
مليون دينار مقارنـــة بالربع األول من عام 
2009 والبالـــغ 151.162 مليون دينار، وهو 
مـــا أدى إلى انخفاض نصيبـــه من إجمالي 
التـــداوالت ليصل إلـــى 18.9%، والصفقات 
العقارية االستثمارية 34.6% وصفقات السكن 

اخلاص البالغة %41.9.
واشـــار التقرير الى أن شهر أبريل احتل 
املرتبة األولى حيث وصل إلى 163.204 مليون 
دينار، بينما سجل شهر يوينو املرتبة الثانية 
حيث وصل حجم تداوالته إلى 152.825 مليون 
دينار، وسجل أيضا شهر مايو املرتبة الثالثة 
حيث وصل حجم تداوالته إلى 114.657 مليون 
دينار في حني بلغ متوسط الصفقة الواحدة 
خالل الربـــع الثاني من عام 2009 ما قيمته 
363.449 ألف دينار مقارنة بـ 394.679 ألف 

دينار للربع األول من عام 2009.

التداوالت العقارية لعام 2008
والربع األول من عام 2009

الربع الثاني 
2009

الربع األول 
2009

الربع الرابع
2008

الربع الثالث
2008

الربع الثاني
2008

الربع األول
2008

خاص
180.461.045

%41.9

املخازن والصناعي
19.444.600

%4.5

جتاري
81.743.450

%19

استثماري
149.038.003

%34.6

إجمالي التداوالت العقارية عن الربع األول من سنة 2009
)سكن خاص – استثماري – جتاري – مخازن صناعي(


