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  «الوطني»: سوق العقار المحلي يختتم ٢٠١٠ بتحسن واضح

 أشار بنك الكويت الوطني في 
إلى  موجزه االقتصــــادي األخير 
أن ســــوق العقار أنهى عام ٢٠١٠ 
بتحســــن ملحوظ مقارنة بالعام 
٢٠٠٩، حيث ارتفــــع كل من عدد 
العقارية بنحو  وقيمة الصفقات 
٥٠٪ إلى ٦٧٦٨ صفقــــة بقيمة ٢ 

مليار دينار.
  والحــــظ «الوطنــــي» أن عدد 
الصفقــــات العقارية قــــد واصل 
ارتفاعه شهريا منذ شهر يونيو، 
باستثناء سبتمبر، ليصل إلى ٦٠١ 

صفقة في ديسمبر.
  وفيمــــا حتســــن اداء جميــــع 
قطاعات العقار، كان حتسن العقار 
التجاري األفضل، فقد متت ١٢ صفقة 
عقارية جتارية في شهر ديسمبر 
مبا مجموعه ٦٢ مليون دينار، في 
ثاني أفضل أداء له منذ العام ٢٠٠٧، 
وقد يبشر ذلك باستمرار حتسن 
هذا القطاع الذي لم يكن قد حلق 
بركب االنتعاش الذي شهده قطاع 
السكن اخلاص والشقق في أوائل 

العام ٢٠١٠.
   وأشار «الوطني» إلى أن عدد 
الوحدات السكنية التي مت بيعها في 
شهر ديسمبر ارتفع بواقع ٢١٪ عن 

الشهر املاضي إلى ٤٧١ وحدة.
  وبلــــغ مجمــــوع قيمــــة هذه 
الصفقــــات ١٠٣ ماليني دينار، أي 
بزيادة نسبتها ٢١٪ ايضا عن شهر 
نوفمبر، وقد سجلت مبيعات قطاع 
العقار السكني في العام ٢٠١٠ أعلى 
مستوى لها منذ ٣ سنوات من حيث 
القيمة والعدد معا، األمر الذي يدعم 
الرأي القائل ان سوق العقار سجل 

حتسنا في العام ٢٠١٠.
   من جهة ثانية، أشار «الوطني» 
الــــى أن عدد مبيعــــات الوحدات 
االســــتثمارية تراجع في شــــهر 
ديسمبر بنسبة ٢١٪ عما كان عليه 
في الشهر السابق ليصل إلى ١١٨ 
وحــــدة، رغم أن قيمــــة املبيعات 
ارتفعت من ٥٣ مليون دينار إلى 

٧١ مليون دينار.
  اما بالنسبة لكامل العام ٢٠١٠، 
فقد ســــجل هذا القطاع أعلى عدد 
صفقات االســــتثمارية خالل عام 
واحد، وذلك منذ أكثر من ١٠ أعوام، 
مرتفعا بواقع ٣٠٪ عن العام ٢٠٠٩، 
القطاع باستقطاب  ويستمر هذا 
اهتمام املستثمرين الساعني وراء 

عائد أعلى وأمان أفضل نسبيا.
   بدوره، شهد القطاع التجاري ١٢ 
صفقة خالل شهر ديسمبر، ورأى 
«الوطني» أن ذلك لم يشكل حتسنا 
فحســــب عن الشهر السابق الذي 
سجل أربع صفقات فقط، ولكنه 
كان أيضا األعلى منذ شهر أبريل 
٢٠١٠، وبلغت قيمة هذه الصفقات 
مجتمعة ٦٢ مليون دينار، وهو رقم 
كبير مقارنــــة مع ٦ ماليني دينار 
املســــجلة في الشهر السابق، مع 
ارتفاع مبيعات سوق العقار في 

العام ٢٠١٠ إلى مستويات تقترب 
من ذروتها املســـجلة في العامني 
٢٠٠٧ و٢٠٠٨، فإن هذا القطاع رمبا 
قد استعاد انتعاشه عقب األزمة 
املالية. وأشار «الوطني» إلى أنه 
رغم ارتفاع كل من عدد القروض 
املقررة من بنك التسليف واالدخار 
وقيمتها خالل شهر ديسمبر بشكل 
طفيف مقارنة بالشهر السابق، إال 
أنها تبقى دون مثيلتها املسجلة 
في الشهر ذاته من العام ٢٠٠٩، فقد 
تراجع عدد هذه القروض إلى ١٦٩ 
قرضا في شهر ديسمبر املاضي، أي 
بواقع ٥٢٪ عن الفترة نفسها من 
العام ٢٠٠٩، ليسجل أدنى مستوى 

له شهريا منذ ١٠ سنوات.
  ولفـــت «الوطني» الى انه من 
املثير لالهتمام النمط الذي ساد 
في السنوات القليلة املاضية، وهو 
املقررة  القـــروض  ازدياد حصة 

اخلاصة «بإضافات وترميمات» 
القطاعني  لـــكال  التحتية  البنية 
اخلاص واحلكومي، متزامنا مع 
تراجع ملحوظ في القروض املقررة 

للقسائم السكنية اجلديدة.
  وفي حني ارتفعت قيمة القروض 
املقررة في شهر ديسمبر مقارنة 
بالشهر السابق لتبلغ ٦٫٤ ماليني 
دينار، فإنها التزال أقل بنســـبة 
٣٠٪ عما سجلته في ديسمبر من 
٢٠٠٩، واليزال النقص الشـــديد 
املتوافرة  القسائم احلكومية  في 
للتوزيع، واستمرار املصاعب في 
تأمني متويل مصرفـــي إضافي، 
عاملني يؤثران على معدل القروض 
املقررة من بنك التسليف واالدخار، 
وهو وضع قد يتحسن في العام 
٢٠١١ مـــع النية املعلنة للحكومة 
بتســـريع عملية توزيع القسائم 

السكنية. 

 ارتفاع عدد وقيمة الصفقات العقارية بنحو ٥٠٪

 ..والبنك يقيم مهرجاناً ضخماً اليوم  في «األڤنيوز» 
 اعلن بنك الكويت الوطني عن اقامة مهرجان 
ضخم في مجمع األڤنيوز اليوم مبناسبة اليوبيل 
الذهبي لعيد استقالل الكويت ومرور عشرين 
عامــــا على حترير الكويت ومرور ٥ ســــنوات 
على تولي صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

األحمد مقاليد احلكم.
  وقال البنك في بيان صحافي انه سيتخلل 
انشــــطة هذا اليوم الكبير الذي ســــينطلق في 

الساعة السادسة مســــاء، العديد من املفاجآت 
والعروض املذهلة، مشيرا الى ان هذا املهرجان 
يأتي ضمن سلســــلة املبادرات واالنشطة التي 
أعدها الوطني احتفاال باألعياد الوطنية ومشاركة 

الشعب الكويتي فرحته.
  كما ســــيتخلل املهرجان عــــرض األوبريت 
الغنائــــي الضخم «حبيبتي يــــا كويت» الذي 

أنتجه الوطني. 

 المبيعات العقارية 
 نسبة التغير السنوي  نسبة التغير الشهري  ديسمبر ٢٠١٠  نوفمبر ٢٠١٠  اكتوبر ٢٠١٠  المتوسط الشهري ٢٠٠٩  المتوسط الشهري ٢٠٠٨ 

 ٤٤٫٠  ٦٤٫٦  ٢٣٦٫٤  ١٤٣٫٦  ١٨٠٫١  ١٠٨٫٧  ١٥٦٫٢  حجم المبيعات (مليون دينار) 
 ٤٫٦  ٢١٫٣  ١٠٣٫٠  ٨٤٫٩  ٨٩٫٢  ٥٥٫٥  ٧٤٫٨  سكني 

 ١٨٫٣  ٣٤٫٤  ٧١٫٣  ٥٣٫١  ٥١٫٩  ٣٦٫٩  ٥٦٫٧  استثماري 
 ١٠٤٤٫٠  ٩٩٣٫٧  ٦٢٫١  ٥٫٧  ٣٩٫٠  ١٦٫٣  ٢٤٫٧  تجاري 

 ٣٫٣  ١٠٫٩  ٦٠١٫٠  ٥٤٢٫٠  ٤٩٦٫٠  ٣٨٢٫٢  ٥١٣٫٨  الصفقات المتداولة 
 -١٫١  ٢١٫٤  ٤٧١٫٠  ٣٨٨٫٠  ٤١٢٫٠  ٢٧٦٫٧  ٣٨١٫٤  سكني 

 ١٥٫٧  -٢١٫٣  ١١٨٫٠  ١٥٠٫٠  ٧٨٫٠  ٩٩٫٥  ١٢١٫٣  استثماري 
 ٢٠٠٠٫٠  ٢٠٠٠٫٠  ١٢٫٠  ٤٫٠  ٦٫٠  ٦٫٠  ١١٫١  تجاري 

 متوسط قيمة الصفقة 
 ٣٩٫٤  ٤٨٫٤  ٣٩٣٫٣  ٢٦٥٫٠  ٣٦٣٫١  ٢٨١٫٢  ٣٢٠٫٣ (ألف دينار) 

 ٥٫٧  -٠٫١  ٢١٨٫٦  ٢١٨٫٨  ٢١٦٫٦  ١٩٩٫٣  ٢٠٣٫٣  سكني 
 ٢٫٣  ٧٠٫٨  ٦٠٤٫٢  ٣٥٣٫٧  ٦٦٥٫١  ٣٧٣٫٣  ٤٧٧٫٢  استثماري 

 ٢٨١٫٣  ٢٦٤٫٦  ٥١٧٦٫٧  ١٤٢٠٫٠  ٦٥٠٣٫٣  ٢٨٨٠٫٦  ٢٫٥٦٤  تجاري 

 القروض المقررة والمنصرفة من قبل بنك التسليف واالدخار 
 نسبة التغير السنوي  نسبة التغير الشهري  ديسمبر ٢٠١٠  نوفمبر ٢٠١٠  أكتوبر ٢٠١٠  المتوسط الشهري ٢٠٠٩  المتوسط الشهري ٢٠٠٨ 

 قيمة القروض المقررة 
 -٣٠٫٧  ٢٫٠  ٦٫٤  ٦٫٣  ٦٫٩  ١٣٫٥  ١٥٫٠ (مليون دينار) 

 -٤٣٫٦  ١٧٫٣  ٢٫٠  ١٫٧  ٢٫٤  ٨٫٠  ١٠٫٢  بناء قسائم 
 -٢٢٫٤  -٦٫٠  ٣٫٠  ٣٫٢  ٣٫٢  ٣٫٩  ٣٫٢  شراء بيوت 

 -٢٣٫٠  ١٫٥  ١٫٤  ١٫٤  ١٫٣  ١٫٦  ١٫٥  توسعة وترميم 
 -٥٢٫٣  ٠٫٦  ١٦٩  ١٦٨  ٢٠٥  ٣٧١  ٤١٢  عدد القروض المقررة 

 -٤١٫٩  ٢٨٫٦  ٣٦  ٢٨  ٤٢  ١٢٦  ١٩٥  بناء قسائم 
 -٢٢٫٨  -١٥٫٣  ٦١  ٧٢  ٧٦  ٧٧  ٨٩  شراء بيوت 

 -٦٦٫٢  ٥٫٩  ٧٢  ٦٨  ٨٧  ١٦٧  ١٢٨  توسعة وترميم 
 قيمة القروض المنصرفة 

 -٢٦٫٩  ٢٢٫٢  ١٠٫٢  ٨٫٣  ١٠٫٦  ١٢٫٨  ١٢٫١ (مليون دينار) 

 -٣٥٫٧  ٢٩٫٠  ٥٫٢  ٤٫١  ٥٫٢  ٧٫٨  ٧٫٠  بناء قسائم 

 -١٤٫٢  ١٤٫٢  ٣٫٢  ٢٫٨  ٣٫٤  ٣٫٣  ٣٫٦  شراء بيوت 

 -١٥٫٦  ١٨٫٦  ١٫٧  ١٫٤  ٢٫٠  ١٫٦  ١٫٥  توسعة وترميم 


