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قفزت لتسجل 476 صفقة مقابل 379 صفقة في نوفمبر ومسجلة أعلى مستوى منذ يوليو 2008

نشاط ملحوظ في القطاع العقاري احمللي مع نهاية 2009

»الوطني«: مبيعات العقار السكني في ديسمبر األعلى منذ 17 شهرًا

الشهر. وعلى الرغم من التراجع، 
فاليزال عدد الصفقات في القطاع 
االستثماري إلى حد ما متماسكا 
ومتج���اوزا األزمة املالية وقرب 
مستوياته التاريخية. وقد يكون 
ذلك انعكاسا لتوجه املستثمرين 
نحو األصول العقارية في ضوء 
تدهور العائد على االستثمار في 
سوق األوراق املالية، إلى جانب 
الرغبة في االستفادة من التدني 
احلاد في األسعار. ويالحظ أنه 
بعد تراجع األسعار بنحو الثلثني 
من أعلى مستوى لها في منتصف 
عام 2008، ارتفع متوسطها بشكل 
حاد خالل ديسمبر، لتعود تقريبا 
الى مستويات ما قبل األزمة للمرة 

األولى.

العقار التجاري

وحلظ الوطني أنه مت تداول 
القطاع  أربعة عقارات ضم���ن 
التجاري خالل شهر ديسمبر، 
مقابل س���بعة عقارات في شهر 
نوفمبر، ومبعدل ستة عقارات 
شهريا خالل 2009. وجاء معظم 
الصفقات الت���ي مت تداولها من 
التجارية  نصي���ب األراض���ي 
الفضاء، وليس املباني اجلاهزة. 
العقار  كما تراجعت مبيع���ات 
التجاري الى 1.4 مليون دينار بعد 
بلوغها مستوى 5 ماليني دينار 
اكتوبر ونوفمبر  خالل شهري 
املاضيني. ويالحظ أن نشاط هذه 
العقارات عرضة  الشريحة من 
لتذبذب حاد، حيث جند أن حجم 
ونوعية العقار يتغيران بشكل 
ملحوظ كل شهر. وبشكل عام، 
يالحظ أن نشاط القطاع التجاري 
مازال يعاني من ضعف الطلب، 
والتشدد في منح التمويل، ورمبا 
من تفضيل املستثمرين لالحتفاظ 
مبوجودات متتاز بدرجة سيولة 

أعلى.

القروض المقررة والمنصرفة من قبل بنك التسليف واالدخار
المتوسط 

الشهري 2008

المتوسط 

الشهري 2009
ديسمبر 2009نوفمبر 2009أكتوبر 2009

نسبة التغير 

الشهري

نسبة التغير 

السنوي

-15.013.58.39.29.20.534.0قيمة القروض املقررة )مليون دينار(

-10.28.03.03.03.618.465.2بناء قسائم

62.5-3.23.93.74.13.97.1شراء بيوت

32.7-1.51.61.62.01.810.7توسعة وترميم

41237128531335413.12.3عدد القروض املقررة

-19512654486229.262.2بناء قسائم

61.2-89777881792.5شراء بيوت

12816715318421315.860.2توسعة وترميم

12.112.811.511.513.920.641.2قيمة القروض املنصرفة )مليون دينار(

7.07.86.46.78.221.932.0بناء قسائم

3.63.33.53.23.818.252.9شراء بيوت

1.51.61.61.72.020.164.4توسعة وترميم

المبيعات العقارية
المتوسط 

الشهري 2008

المتوسط 

الشهري 2009
ديسمبر 2009نوفمبر 2009أكتوبر 2009

نسبة التغير 

الشهري

نسبة التغير 

السنوي

46.3-156.295.4143.2193.2164.215.0حجم املبيعات )مليون دينار(

74.851.361.787.698.512.539.2سكني

141.7-56.741.139.066.760.39.7استثماري

-67.1-24.73.042.538.95.486.0جتاري

513.8330.0408542582.07.426.5عدد الصفقات املتداولة

381.4242.0280379476.025.642.5سكني

-8.1-121.382.2123156102.034.6استثماري

-73.3-574.042.9-11.13.2جتاري

15.7-320.3240.6351356282.120.9متوسط قيمة الصفقة )ألف دينار(

-2.3-203.3169.9220231206.910.4سكني

477.2334.3317428590.738.1163.0استثماري

23.4-2.5642465.4850055501357.575.5جتاري

احلكومة مؤخرا على توفير البنية 
التحتية في بعض املناطق.

العقار االستثماري

وأش���ار الوطني إلى أن شهر 
ديسمبر س���جل 102 صفقة في 
القطاع االس���تثماري، متراجعا 
بواق���ع 35% عن ع���دد صفقات 
الشهر األسبق الذي بلغ 156 صفقة 
نتيجة النش���اط القوي في ذلك 

تداوله���ا على ش���كل أراض في 
منطقة لؤلؤة اخليران، مما أدى 
إلى االرتفاع املؤقت في نش���اط 
السوق، وبالتالي، هناك احتمال 
لتراجع عدد الصفقات مجددا خالل 
ش���هر يناير. وفي واقع احلال، 
استحوذت صفقات بيع األراضي 
السكنية على حوالي ثالثة أرباع 
تداوالت القطاع الس���كني خالل 
الش���هر، وذلك بدفع من موافقة 

إلى  السكني، أش���ار »الوطني« 
أن ع���دد الصفقات قفز إلى 476 
صفق���ة مقابل 379 صفقة خالل 
شهر نوفمبر، مسجال بذلك أعلى 
مس���توى له منذ يوليو من عام 
2008. وبالنظ���ر ف���ي البيانات 
التفصيلية الصادرة عن وزارة 
العدل، يتبني أن هناك عددا من 
الصفقات الكبيرة غير االعتيادية 
)عددها يف���وق 100 صفقة( مت 

الصفقات منذ بداية تأسيس أحدث 
قاعدة لبيانات السوق العقاري في 
عام 1998، إذ بلغ املعدل الشهري 
لعام 2009 نحو 382 صفقة، ما ميثل 
تراجعا بواقع 26% عن مس����تواه 
لعام 2008 الذي كان قد شهد أداء 

قويا نسبيا في بداية العام.

العقار السكني

القط���اع  وعل���ى مس���توى 

من املرجح أن يكون ذلك انعكاسا 
لتصاعد قيم����ة الصفقة الواحدة، 
وليس ناجما ع����ن تزايد في عدد 
الصفقات. ومبا أن هذه املؤشرات 
الدالة على حتسن عام في نشاط 
س����وق العقار قد جاءت متأخرة 
في نهاية العام، فإنها لم تؤد إلى 
تغيير الصورة الكلية ألداء السوق 
العقاري للعام بأكمله، حيث سجل 
عام 2009 أدنى مستوى له في عدد 

من العام األسبق. وهنا البد من 
االشارة إلى أن الزيادة احلادة التي 
طرأت خالل الشهرين السابقني قد 
جنمت بالدرجة األولى عن بعض 
الصفق���ات ذات القيمة املرتفعة 

ضمن القطاع التجاري.
وبشكل عام، يبدو أن مستويات 
قيمة املبيعات تعتبر مرتفعة إلى 
حد ما مقارنة بالبيانات التي سجلت 
ب����ني 2003 و2006، الفتا إلى أنه 

أشار بنك الكويت الوطني في 
موجزه االقتصادي األخير إلى أن 
مبيعات العقار خالل شهر ديسمبر 
بلغت أعلى مستوى لها منذ سبعة 
عشر ش���هرا، مما قد يشير إلى 
عودة نشاط س���وق العقار إلى 
املستويات التي سادت قبل األزمة. 
فقد بلغ عدد الصفقات العقارية 
في جميع القطاعات )الس���كني 
والتجاري واالس���تثماري( 582 
صفقة، لتقترب بذلك من متوسطها 
الشهري »االعتيادي« البالغ 590 
صفقة املسجل ما بني عامي 2003 
و2006، إال أنه مازال دون مستوى 
800 صفقة املسجلة خالل سنوات 

انتعاش السوق.
في الوقت ذاته، حلظ تقرير 
الوطني أن شهر ديسمبر قد شهد 
أداء قطاعات السوق  تباينا في 
املختلفة، حيث استحوذ القطاع 
الس���كني على العدد األكبر من 
الصفق���ات، ومبا يف���وق حجم 
التراجع املسجل في عدد صفقات 
القطاع االس���تثماري  كل م���ن 
والتج���اري. وم���ع احتمال أن 
يكون نشاط العقار السكني قد 
ش���هد قفزة كبيرة في مبيعات 
أراضي القطاع اخلاص خالل شهر 
ديس���مبر )كما هو مبني أدناه(، 
فإنه البد م���ن توخي احلذر من 
املبالغة في تقدير وتيرة التحسن 

في أداء السوق.
ومن حيث القيمة، يالحظ أن 
األداء قد جاء أقل إيجابية، حيث 
ان إجمالي مبيعات العقار بلغ 164 
مليون دينار، منخفضة بنسبة 
15% عن الشهر األسبق، في حني 
أن األداء مازال في حتس���ن عند 
املقارنة مع مستوياته للفترة ذاتها 

تراجع صفقات القطاع االستثماري إلى 102 صفقة بواقع %35 إجمالي مبيعات العقار بلغ 164 مليون دينار من خالل 582 صفقة

354 قرضًا من بنك التسليف واالدخار بارتفاع 13% عن نوفمبر

بالنس��بة للق��روض المق��ررة من بنك 
التسليف واالدخار، أش��ار »الوطني« إلى 
ان عددها ارتفع خالل ديس��مبر للش��هر 
الثالث على التوالي، معوضا بعض الش��يء 
عن التراجع المس��جل في وقت سابق من 
ع��ام 2009. وقد بلغ إجمالي عدد القروض 
المقررة 354 قرضا مرتفعا بواقع 13% عن 
شهر نوفمبر وعن مستواه المتدني لشهر 
س��بتمبر والبالغ 229 قرضا. ويالحظ أن 
الصورة العامة لم تتغير، فعدد القروض جاء 
أقل من متوسطه للفترة ما بين عامي 2004 
و2008 والبالغ 395 قرضا. كما التزال قيمة 
القروض المقررة ضعيفة أيضا، حيث بلغت 
9.2 ماليين دينار، منخفضة بواقع 34% على 

أساس سنوي. 
كما أش��ار الوطني إلى ان تباطؤ نش��اط 

القروض ناجم عن تراجع القروض المقررة 
لش��راء العقارات والتي بلغ��ت 141 قرضا، 
منخفضة بذلك عن مستواها المرتفع المسجل 
في منتصف عام 2008 والبالغ 400 قرض. 
وفي المقابل، واصل عدد القروض المقررة 
لإلضافة والترميم ارتفاعه ليصل إلى أعلى 
مستوى له خالل شهر ديسمبر والبالغ 213 
قرضا. وهنالك آمال بأن تنتعش قروض البناء 
الجديد خالل األشهر القادمة، وذلك مع برنامج 
الحكومة بتوزيع قسائم سكنية جديدة في 
عدة مناطق ضمن الخطة الحكومية في كل 
من منطقة شمال غرب الصليبخات وصباح 
األحمد. وبش��كل عام جاءت مبيعات العقار 
متدنية خالل عام 2009، حيث بلغ متوسط 
القروض الممنوحة 371 قرضا شهريا، متراجعة 

بنسبة 10% عن متوسط عام 2008.
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