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تاأ�س�س بنك الكويت الدويل ) البنك العقاري الكويتي �سابقا ( يف مايو 1973 لتلبية احلاجة املتنامية يف 
ذلك الوقت لبنك متخ�س�س يف القطاع العقاري، ويف يوليو 2007 مت حتول البنك اإلى بنك �سامل يعمل 
وفق اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية حتت م�سمى جديد »بنك الكويت الدويل«. و ي�سعى البنك منذ حتوله اإلى 
احلفاظ على م�ستوى من املعايري امل�سرفية الإ�سالمية يف كافة معامالته امل�سرفية واللتزام بالنزاهة 

املهنية مع العمالء ح�سب احكام ال�سريعة ال�سالمية .

يقدم بنك الكويت الدويل خدمات م�سرفية متنوعة ومبتكرة و عالية اجلودة مبا يحقق له الريادة وحتقيق 
متطلبات وتطلعات عمالئه بكل ثقة و ي�سر. 

و يقوم بنك الكويت الدويل بتقدمي كافة اخلدمات امل�سرفية التي تتوافق مع اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية 
ب�سكل ع�سري يتنا�سب مع متطلبات العمالء مثل : قبول الودائع باأنواعها املختلفة، تقدمي عمليات التمويل 
باآجالها املختلفة با�ستخدام �سيغ العقود ال�سرعية مثل املرابحة، الإجارة، ال�ست�سناع، اإ�سافة اإلى ا�سدار 

بطاقات الئتمان وغريها من املنتجات املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية . 

كما يقوم  بنك الكويت الدويل بتمويل ال�سركات وامل�ساريع، وتقدمي خدمات اخلزينة، وا�سدار خطابات 
العتماد وال�سمان و التعامالت العقارية والتقييم العقاري وادارة اأمالك الغري . 

وقد مت ت�سنيف البنك من قبل وكالة FITCH للت�سنيف العاملي بدرجة )+A(، وقد ح�سل بنك الكويت 
الدويل على جائزة »اأرابيان بيزن�س« لأف�سل روؤية يف القطاع امل�سريف.

ولدى البنــك �سبكــة فروع م�سرفيـــة منت�ســـرة يف جميـــع حمافظــات دولة الكويت.
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خدمات قسم التقييم العقاري

تقييم العقارات داخل وخارج دولة الكويت.  

درا�سة اجلدوى القت�سادية للم�ساريع.  

حتديد اليجارات القت�سادية للوحدات.  

تقدير تكاليف البناء للعقارات املزمع بناوؤها.  

 Services offerd by Real Estate
Appraisal Division

 Appraising properties inside and outside 

the State of Kuwait.

 Undertaking economic feasibility studies 

for projects.

 Specifying the economic rents for units.

 Estimating costs for construction projects.
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امللخ�ص التنفيذي

يف ظل تنامي اهتمام املجتمع الكويتي بالق�سية الإ�سكانية، و متابعة الباحثني وامل�ستثمرين لتطورات 
القطاع  لأهمية  ونظرا  ال�سيولة،  واإجمايل  الأ�سعار  م�ستويات  حول  ال�سائدة  التكهنات  ومع  ال�سوق، 
ملتابعة  حتليلية  تقارير  اإ�سدار  على  الدويل  الكويت  بنك  داأب  فقد  الكويتي،  لالقت�ساد  العقاري 
اأداء �سوق العقار الكويتي وب�سكل حيادي يهدف لتوفري نظرة حتليلية لكل من عمالئه وامل�ستثمرين 

والباحثني ومتخذي القرار حول اأن�سطة العقار يف دولة الكويت.
يبداأ التقرير احلايل “للربع الأول/2014” ب�سرد ملخ�س لواقع الطلبات الإ�سكانية القائمة، وتوقعات 
النمو ال�سكاين والرتكيبة ال�سكانية لدولة الكويت باعتبارها من العوامل املوؤثرة على جانبي العر�س و 
الطلب يف ال�سوق، ثم يعر�س اأهم املوؤ�سرات القت�سادية  املرتبطة بالأن�سطة العقارية مو�سحا اأهمية 
م�ساهمة  ومو�سحا  الكويتي،  القت�ساد  الأ�سا�سية يف  نفطية  الغري  الأن�سطة  كاأحد  العقاري  القطاع 
القطاع يف عملية الت�سغيل وتاأثريه على معدلت الت�سخم يف دولة الكويت، وح�سته من الت�سهيالت 

الئتمانية املمنوحة من قبل البنوك املحلية.
ثم يكمل التقرير بتحليل بيانات ال�سفقات العقارية ال�سادرة عن اإدارة الت�سجيل العقاري و التوثيق 
ارتفاعات متتالية على م�ستوى  اأظهرت  والتي   ،  2014 الأول من عام  الربع  العدل خالل  يف وزارة 
القيمة الإجمالية لل�سفقات املربمة يف ال�سوق ،  وبرقم قيا�سي جديد )منذ العام 2008(، مع ترافق 
القطاع  قاد  وقد  الثالث/2013،  الربع  منذ  وبا�ستمرار  الكلي  ال�سفقات  عدد  يف  بانخفا�س  ذلك 
ال�ستثماري الرتفاعات يف �سوق العقار الكويتي خالل الربع احلايل، حمققا هو الآخر القيمة الأكرب 
الدعية  مبنطقة  اإحداها  دفعت  ن�سبيا  كبرية  ب�سفقات  مدفوعا   ،2008 عام  منذ  ربعيا  لل�سفقات 
القطاع  اأما  واملهبولة.  ال�ساملية  من  كل  تلتها  القطاع،   يف  تداول  الأكرث  املناطق  يف  الأولى  للمرتبة 
ال�سكني فقد حقق ارتفاعات متوا�سعة مقارنة مع الربع ال�سابق،  الأمر الذي قد يعك�س ا�ستقرارا 
ن�سبيا خالل الربعني ال�سابقني من حيث اإجمايل قيمة ال�سفقات، وقد جاءت منطقة �سباح الأحمد 
اأبو  تلتها كل من منطقتي  ال�سكني،  القطاع  م�ستوى  تداول على  الأكرث  املناطق  البحرية يف مقدمة 
فطرية والفنيطي�س. وبرغم توا�سع عدد ال�سفقات املربمة يف القطاع التجاري مقارنة بالقطاعني 
ال�سكني وال�ستثماري، اإل اأنه اأظهر ارتفاعات يف متو�سط قيمة ال�سفقة وعلى الرغم من انخفا�س 
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القيمة الإجمالية للتداولت يف القطاع مقارنة بالربع ال�سابق، مع ارتفاع ملحوظ باملقارنة مع الربع 
املقابل من العام املا�سي.

اأما فيما يتعلق بالقطاعات الأخرى فقد اأظهرت تفاوتات يف اإجمايل قيمة ال�سفقات املربمة، حيث 
حقق قطاع املخازن ارتفاعا، مقابل انخفا�س ملحوظ يف القطاع احلريف، كما نفذت جمموعة من 
ال�سفقات يف قطاع ال�سريط ال�ساحلي خالل الربع احلايل وهو ما مل يحدث خالل الربعني ال�سابقني. 
و على امل�ستوى اجلغرايف فقد احتلت حمافظة العا�سمة املرتبة الأولى يف اإجمايل قيمة ال�سفقات 
وبن�سبة “26%” من اإجمايل قيمة ال�سفقات املربمة يف ال�سوق خالل الربع احلايل ، تلتها حمافظة 

الأحمدي، ثم حويل ومبارك الكبري.
م�ستوى  وعلى  قطاعيا  املباعة  وامل�ساحات  الأ�سعار  مب�ستويات  تتعلق  تفا�سيل  التقرير  يقدم  ثم   
ي�سردها  اأخرى  قطاعات  يف  وانخفا�سا  القطاعات  بع�س  اأ�سعار  يف  ارتفاعا  اأظهرت  املحافظات 
التقرير يف التفا�سيل، مبتدئا مب�ستويات الأ�سعار على م�ستوى دولة الكويت، ومتابعا بالتف�سيل وعلى 

م�ستوى القطاعات املختلفة واملناطق اجلغرافية / املحافظات.
اأخريا جتدر الإ�سارة اأنه ومع غياب توافر بيانات ال�سمات التف�سيلية لكل عقار متداول يف ال�سوق، 
وب�سكل منف�سل ويف خمتلف املناطق اجلغرافية، فاإن م�ستويات الأ�سعار املعرو�سة يف التقرير، متثل 
متو�سطات مت ا�ستنباطها من واقع ال�سفقات التي مّتت يف ال�سوق خالل الربع احلايل فعليا ح�سب 
القطاعات وموزعة على املحافظات املختلفة، مما يوفر ت�سورا مبدئيا عن م�ستويات الأ�سعار ال�سائدة 

يف ال�سوق.
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املقدمة

تكمن اأهمية متابعة اأن�سطة ال�سوق العقاري يف ثالثة حماور رئي�سية، بدءا بالهتمام املتزايد ملواطني 
دولة الكويت بق�سايا الإ�سكان وتزامنا مع تزايد اأعداد الطلبات الإ�سكانية القائمة، وما ينتجه من 
م�ساكن مالئمة  بناء  مواطنيها يف  لتطلعات  لالإ�ستجابة  املتالحقة  كاهل احلكومات  على  يقع  عبئ 
الأن�سطة  كاأحد  العقاري  القطاع  اأهمية  اإلى  وو�سول  ن�سبيا،  انتظار مقبولة  وت�سليمها �سمن فرتات 
الغري نفطية الرئي�سية التي ت�سهم يف تعزيز قدرة دولة الكويت على مواجهة التحديات القت�سادية 
الرئي�سية املتمثلة بتنويع  الإقت�ساد، وتعزيز دور القطاع اخلا�س و�سراكته مع احلكومة، ودفع عجلة 

النمو بقيادة القطاعات الغري نفطية الأخرى خالل ال�سنوات القليلة القادمة.
بداية فقد اأظهرت بيانات املوؤ�س�سة العامة للرعاية ال�سكنية اأن عدد الطلبات الإ�سكانية القائمة يف 
نهاية عام 2012 قد بلغ “101,664” طلبا، بينما بلغ عدد الطلبات املقدمة يف عام 2013 ما يقارب 
اأن ي�سل عدد  املوؤ�س�سة  تتوقع   ”%2“ وبواقع  ثابتة  �سنوية  ن�سبة منو  وبافرتا�س  “8500” طلبا،  ال 
الطلبات القائمة الإجمايل يف عام 2020 اإلى  174,619 طلبا كما يت�سح يف ال�سكل )اأ(، يف املقابل 
 ،2014 �سكنية خالل عام  “8191” وحدة  ت�سليم  اأن من خططها  املوؤ�س�سة  بيانات  اأو�سحت  فقد  
اأن من الأهداف ال�سرتاتيجية   2017/2016 –  2014/2013 اأو�سح برنامج عمل احلكومة  كما  
حلكومات الكويت بناء “36,705” وحدة �سكنية خالل فرتة الربنامج، مع اإعطاء “4200” قر�س 
بالإ�سافة  واخلا�س  العام  القطاعني  بني  ال�سراكة  لتعزيز  وال�سعي   ، �سكنية  وحدات  وبناء  ل�سراء 

لتاأ�سي�س �سركات م�ساهمة للتنمية الإ�سكانية ي�ساهم بها املواطنني مبا ن�سبته “%50”.

�سكل )اأ(

عدد الطلبات االإ�سكانية ال�سنوية، واإجمايل عدد الطلبات القائمة املتوقع للفرتة 2012 - 2020

امل�سدر: املوؤ�س�سة العامة للرعاية ال�سكنية
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وباعتبار اأن النمو ال�سكاين اأحد املحفزات الرئي�سية للطلب على القطاع العقاري، و با�ستعرا�س توقعات 
الأمم املتحدة ب�ساأن معدلت النمو ال�سكاين املتوقعة يف الكويت للفرتة “2010 – 2030”، فاإن من املتوقع 
الرتكيبة  حافظت  حال  يف  ن�سمة  ماليني  اخلم�س  يقارب  ما  اإلى   2030 عام  يف  ال�سكان  عدد  ي�سل  اأن 
ال�سكانية على نف�س مكوناتها احلالية وكما يظهر يف ال�سكل )ب(، كما يتوقع اأن تنخف�س معدلت النمو 
ال�سكاين من “3.6%” يف عام 2013 لت�سل اإلى “1.7%” يف عام 2030، كما تظهر بيانات الهيئة العامة 
للمعلومات املدنية يف عام 2013 بان ما يقارب من “39%” من الكويتيني هم دون �سن اخلام�سة ع�سر  
عاما، مما يتنباأ ب�سغوط يف املدى املتو�سط الأجل على الطلب خا�سة يف قطاع ال�سكن اخلا�ص، يف حني 
تظهر الإح�سائيات اأن ما ن�سبته “20%” من الكويتيني هم يف الفئات العمرية “15 – 34” وممن مل 

يتزوجوا بعد، الأمر الذي قد ي�سكل �سغوطا على الطلب يف قطاع ال�سكن اخلا�س على املدى الق�سري:

وبا�ستعرا�س اأهم موؤ�سرات القت�ساد الكويتي لالأ�سهر املا�سية ووفقا ملا توافر من بيانات، وباعتبار 
اأن م�ستويات النمو املتوقعة يف الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي من املتوقع اأن تكون مدفوعة وب�سكل 
اأ�سا�سي بالنمو يف القطاعات الغري نفطية خالل ال�سنوات القليلة القادمة وذلك بح�سب توقعات �سندوق 
القطاعات  قّدرت يف  ملعدلت  لت�سل  النمو  نفطية عجلة  الغري  القطاعات  تقود  وباأن  الدويل،  النقد 
الغري نفطية  مب�ستوى “4.9%” خالل الفرتة “2015 – 2018” كما يو�سح ال�سكل )ج(، ذلك يف 
حال حتقق جمموعة من ال�سروط امل�سبقة كا�ستقرار اأ�سعار النفط ومعدلت الطلب العاملي، وتعاون 
اإعداد ت�سريعات وقوانني توفر البيئة املنا�سبة لدفع عجلة النمو   ال�سلطتني الت�سريعية والتنفيذية يف 

بالإ�سافة لال�ستمرار يف معدلت النفاق احلكومي املرتفعة ن�سبيا خا�سة الراأ�سمالية منها.

�سكل )ب(

عدد ال�سكان ومعدل النمو ال�سكاين ال�سنوي املتوقع خالل الفرتة )2010 - 2030(

UNCTAD STATS | امل�سدر: ح�سبت با�ستخدام قاعدة بيانات موؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية
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للدولة واجلهات امللحقة ل�سهر فرباير/2014«  املالية  ال�سهرية لالإدارة  املتابعة  وبا�ستعرا�س »تقرير 
الفعلية من  الإيرادات  ن�سبة حت�سيل  بلغت  ل�سهر فرباير/2013، فقد  املتابعة  تقرير  ومبقارنتها مع 
تقديرات امليزانية ما ن�سبته “159.9%”، و “174.4%” كن�سبة من تقديرات امليزانية لنف�س الفرتة 
لت�سل اإلى “28.93” مليار د.ك، بينما بلغت الإيرادات املح�سلة عن الفرتة املقابلة من العام املا�سي 
ما مقداره “29.36” مليار دينار، ما يظهر انخفا�سا طفيفا قارب ال “1.5%”، بينما بلغت الإيرادات 
يقارب  اأقل مبا  النفطية وهي  الإيرادات  تقديرات  “159.8%” من  فعليا م�ستوى  املح�سلة  النفطية 
ل فعليا خالل نف�س الفرتة من العام املا�سي، بينما حققت الإيرادات  “796” مليون د.ك عن ما ح�سّ
عن   ”%23“ قارب  وبارتفاع  امليزانية  تقديرات  من   ”%160.3“ ن�سبته  ما  املح�سلة  نفطية  الغري 
امليزانية  امل�سروفات يف  بيانات  ومبتابعة  املا�سي.  العام  من  الفرتة  نف�س  املح�سلة خالل  الإيرادات 
“17.628” مليار دينار حتى نهاية فرباير/2014، مقارنة بفائ�س بواقع  يت�سح حتقق فائ�س بواقع 
“18.767” مليار دينار لنف�س الفرتة من العام املا�سي، وبانتظار اإجراء الت�سويات اخلتامية يف نهاية 
نف�س  على  امليزانية  فوائ�س  ا�ستمرار  ترجح  الأولية  التقديرات  اأن  اإلى  نخل�س  مار�س/2014،  �سهر 
الوترية املتوقعة تقريبا مدفوعة بال�ستقرار الن�سبي يف اأ�سعار النفط وكميات الإنتاج خالل ال�سنة املالية 
2013/2014 وبارتفاع جانب الإيرادات الغري نفطية، مما ينبئ با�ستمرار وترية الأداء القت�سادي 

احلالية على اعتبار اأن الإنفاق احلكومي هو اأحد اأهم املحفزات الأ�سا�سية لالقت�ساد الكويتي.

�سكل )ج(

تقديرات �سندوق النقد الدويل لن�سب منو الناجت املحلي االإجمايل احلقيقي )النفطي والغري نفطي( 

خالل الفرتة )2008 - 2018(

2018 متثل تقديرات �سندوق النقد الدويل  - | البيانات من 2013   Kuwait Article IV Consultation - IMF - 2013 :امل�سدر
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بعــــ�س  نورد  الكــــــــويتي،  لالقت�ســــــاد  العقاري  القطاع  اأهمية  على  ال�سوء  ت�سليط  من  وملزيد 
النــــاجت  من   ”%6.7“ مــقـــــدارها  العقارية م�ساهمة  الأن�سطة  الرئي�سية، حيث حققت  املوؤ�سرات 
وبالأ�سعار  متوافــــرة  تف�سيليـــــة  بيانات  )اأحدث   2012 لعام  نفطي  الغري  الإجمايل  املحلـــي 
اجلارية(، وبن�سبة منو بلغت “2.9%” عن العام 2011، بينما اأو�سح التوزيع القطاعي لأر�ســـدة 
مبا  العقــاري  القطاع  ا�ستفادة  املحلية  البنوك  قبل  من  املمنوحة  النقدية  الئتمانية  الت�سهيالت 
للبيانات  ووفقا  فرباير/2014  �سهر  نهاية  يف  املمنوح  الئتمان  اإجمايل  من   ”%25.7“ ن�سبتـــــه 
“26.4%” يف �سهر فرباير/2013،  املن�سورة مــن قبل بنك الكويت املركزي، مقارنة  مبا ن�سبته 
اأن يحتل املرتبة الأولى بني القطاعات اجلاذبة لال�ستثمار الأجنبي  كما ا�ستطاع القطاع العقاري 
“3721” فر�سة عمل وذلك وفقا  “2.629” مليار دولر �ساهمت يف خلق  املبا�سر وبر�سيد قارب 

.”FDI Intelligence From The Financial Times Ltd“ لإح�سائيات
اإلى  الكويتي  القت�ساد  يف  الرئي�سية  ال�ستثمار  اأدوات  اأحد  املالية  لالأوراق  الكويت  �سوق  وباعتبار 
جانب قطاعات اأخرى  كالبنوك والعقارات، ن�ستعر�س اأداء اأهم موؤ�سرات ال�سوق خالل فرتة الربع 
الأول/2013 – الربع الأول/2014، حيث وبالرغم من حتقيق كل من املوؤ�سرين ال�سعري والوزين 
وعدد  للتداول  الإجمالية  والقيمة  املتداولة  الأ�سهم  كمية  موؤ�سرات  انخف�ست  فقد   ، ن�سبيا  ارتفاعا 
ال�سفقات يف الربع احلايل مقارنة مع الربع املقابل من العام املا�سي، بينما اأظهرت مقارنة بيانات 
ال�سوق للربع احلايل بالربع ال�سابق ارتفاعا يف �سيولة ال�سوق بواقع “%12”  كما يو�سح اجلدول )اأ( 

اإل اأنها بقيت اأقل من م�ستوياتها يف الربع الأول/2013.

جدول )اأ( 

املوؤ�سرات الرئي�سية الأداء �سوق الكويت لالأوراق املالية خالل الفرتة )الربع االأول/2013 - الربع االأول/2014(

الفرتة الزمنية
املوؤ�سر 
ال�سعري

املوؤ�سر 
الوزين

كمية ال�سهم 
)مليون 
�سهم(

القيمة 
الجمالية 

)مليون دينار(

عدد 
ال�سفقات 

القيمة ال�سوقية 
لل�سركات 

امل�سجلة بال�سوق 
)مليون دينار(

6721.5433.533404246950831430050الربع الأول/2013

7549.5452.917508168939768330715الربع الرابع/2013

7572.8483.117652189235370130908الربع الأول/2014

ن�سبة التغري مقارنة بالربع 
0.63%11.1-%12.0%0.8%6.7%0.3%ال�سابق )الرابع/2013(

ن�سبة التغري مقارنة بالربع 
املقابل )الأول/2013(

%12.7%11.5%-47.2%-23.4%-30.4%2.9

امل�سدر: ح�سبت با�ستخدام بيانات �سوق الكويت لالأوراق املالية
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ومبتابعة حركة ال�سوق قطاعيا،  فقد احتل القطاع العقاري ما يقارب “19.9%” من اإجمايل قيمة 
ال�سفقات املربمة يف �سوق الكويت لالأوراق املالية خالل الربع الأول/2014 ليكون يف املرتبة الثالثة 
املتداولة، وما  الأ�سهم  “31%”  من كمية  والبنوك، مقابل  املالية  خلف كل من قطاعي اخلدمات 
ن�سبته “25.5%” من عدد ال�سفقات الإجمايل، وجتدر الإ�سارة اإلى تراجع ح�سة القطاع العقاري 
قارب  ما  الأول/2013  الربع  يف  القطاع  ح�سة  بلغت  حيث  �سنوي  اأ�سا�س  على  ال�سوق  �سيولة  من 
من  ملحوظا  ارتفاعا  البنوك  قطاع  فيه  الذي حقق  الوقت  النخفا�س يف  هذا  وياأتي   ،  ”%23.3“

“14.6%” يف الربع الأول/2013 اإلى “25.3%” يف الربع احلايل وكما يظهر ال�سكل )د(:

ومبتابعة م�ساهمة قطاعي العقارات والإن�ساءات يف توفري فر�س العمل، فقد وفر القطاعني ما ن�سبته 
“5.7%” من اإجمايل فر�س العمل للكويتيني كانت ح�سة القطاع العقاري منها ما يقارب “%2.7”، 

وما ن�سبته “14.4%” من اإجمايل فر�س العمل لغري الكويتيني يف كال القطاعني، كما احتلت خدمات 
امل�سكن الوزن الأكرب يف �سلة ال�سلع ال�ستهالكية امل�ستخدمة يف ح�ساب معدلت الت�سخم ومبا ن�سبته 
الأ�سعار قارب  ارتفاعا �سنويا يف م�ستويات  امل�سكن  الإجمايل، كما حققت خدمات  “28.8%” من 

�سكل )د(

م�ساهمة قطاع العقار  يف كمية االأ�سهم املتداولة، والقيمة االإجمالية وعدد ال�سفقات املربمة يف �سوق 

الكويت لالأوراق املالية خالل الفرتة )الربع االأول/2013 - الربع االأول/2014(

امل�سدر: ح�سبت با�ستخدام بيانات �سوق الكويت لالأوراق املالية
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التي ن�سرتها الإدارة املركزية  لبيانات فرباير/2014  اأ�سا�س �سنوي ، وذلك وفقا  “3.55%” على 

لالإح�ساء.
وفيما يخ�س اأر�سدة الت�سهيالت الئتمانية املمنوحة من البنوك املحلية لقطاعات القت�ساد املختلفة، 
فقد حافظ القطاع العقاري على ح�سة قاربت ربع هذه الت�سهيالت، يظهر اجلدول )ب( تطور ح�سة 

القطاع العقاري من اإجمايل ر�سيد الت�سهيالت الئتمانية للفرتة 2009 – 2014:

جدول )ب( 

ح�سة القطاع العقاري من اإجمايل ر�سيد الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة من قبل البنوك املحلية خالل 

الفرتة )2009 – 2014(

ال�سنة
ر�سيد الت�سهيالت الئتمانية 

املمنوحة للقطاع العقاري
اإجمايل ر�سيد 

الت�سهيالت الئتمانية
ح�سة ر�سيد الت�سهيالت الئتمانية للقطاع 

العقاري من اإجمايل ر�سيد الت�سهيالت الئتمانية

20075001.920137%24.84

20085965.523665.8%25.21

20096597.325107.9%26.28

20106476.625200.8%25.70

2011675625611.5%26.38

20127114.326796.8%26.55

20137600.728960.9%26.24

* 20147468.429050.5%25.71

امل�سدر: ح�سبت با�ستخدام البيانات ال�سادرة عن بنك الكويت املركزي | * بيانات 2014  متثل الر�سيد يف نهاية فرباير

اأخريا وانطالقا مما �سبق ي�سر بنك الكويت الدويل اأن يقدم  تقريره عن �سوق العقار الكويتي للربع 
الأول/2014، هادفا اإلى ت�سليط ال�سوء على اأهم التطورات التي طراأت على ال�سوق بكافة قطاعاته 
فعليا  نفذت  التي  ال�سفقات  بيانات  على  وبالعتماد  ومو�سوعية،  وبحيادية  ممكن  تف�سيل  وباأكرب 
خالل الفرتة، اآمال اأن ي�سهم يف اإثراء معرفة كل من امل�ستثمرين والعمالء والباحثني ومتابعي اأن�سطة 

�سوق العقار الكويتي يف داخل دولة الكويت وخارجها.
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اأواًل: اأداء �سوق العقار الكويتي خالل الربع احلايل

ا حجم التداول ومتو�سط قيمة ال�سفقة/ ربعيًّ

وا�سلت موؤ�سرات �سوق العقار الكويتي ارتفاعاتها املتتالية حيث بلغ اإجمايل قيمة ال�سفقات املربمة 
واملوثقة من قبل “اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق– وزارة العدل” خالل الربع الأول/ 2014 مبلغ 
2008، موا�ساًل ارتفاعه  اأكرب �سيولة يحققها ال�سوق ربعيا منذ العام  “1.251” مليار د.ك، وهي 

ا بن�سبة “15.8%” عن الربع ال�سابق، و“47.2%” مقارنة بالربع املقابل من العام 2013.  ليحقق منوًّ
رافق هذا الرتفاع انخفا�س يف عدد ال�سفقات مبا ن�سبته “9.4%”، وبواقع “1860” �سفقة، مقارنة 
بـ“2052” �سفقة يف الربع الأخري/ 2013، و“1999” �سفقة يف الربع الأول/ 2013، حمافًظا على 

التوجه ال�سائد لنخفا�س عدد ال�سفقات الإجمايل منذ الربع الثالث/ 2013 وحتى الربع احلايل.
باملقابل، فقد �ساهم ارتفاع متو�سط قيمة ال�سفقة ويف كل القطاعات )با�ستثناء القطاع احلريف(، يف 
ارتفاع متو�سط قيمة ال�سفقة الإجمايل على م�ستوى ال�سوق، لي�سل اإلى “673” األف دينار، حمقًقا 
ا يقارب الـ“27.9%” باملقارنة مع الربع املا�سي، وبزيادة تبلغ “58.3%” عن الربع املقابل من  منوًّ
العام ال�سابق، حيث حقق القطاع ال�سكني ارتفاًعا ملحوًظا مبتو�سط قيمة ال�سفقة يقارب “%25.3” 
عن الربع املا�سي، بينما زاد متو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع ال�ستثماري بن�سبة “5.1%”. اأما يف 
القطاع التجاري، ورغم النخفا�س الطفيف يف قيمة ال�سفقات الإجمايل، فقد ارتفع متو�سط قيمة 
الربع  “5” �سفقات فقط خالل  نفذت  ال�ساحلي،  ال�سريط  “11.2%”، ويف قطاع  بن�سبة  ال�سفقة 
الأول/ 2014، بلغت قيمتها الإجمالية “23” مليون دينار ومبتو�سط بلغ “4.6” مليون دينار لل�سفقة 
بلغت  بينما  ال�سابقني،  الربعني  اأي �سفقات خالل  يحقق  ال�ساحلي مل  ال�سريط  اأن  علما  الواحدة.  
قيمة ال�سفقات الإجمالية يف القطاع احلريف ما يقارب “6.7” مليون دينار ومبتو�سط قيمة يقارب 
“419” األف دينار لل�سفقة الواحدة، بانخفا�س قارب الـ“32.2%” يف القيمة الإجمالية، و“%45” 

اأن هذه النخفا�سات يف القطاع احلريف مل توؤثر على الجتاه العام  اإل  يف متو�سط قيمة ال�سفقة، 
ال�سائد يف ال�سوق ل�سغر اأثرها الن�سبي مقارنة بقيمة التداولت الإجمالية يف القطاعات الأخرى يف 

ال�سوق والتي يو�سحها اجلدول رقم )1(:
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جدول )1( 

املوؤ�سرات الرئي�سية الأداء �سوق الكويت لالأوراق املالية خالل الفرتة )الربع االأول/2013 - الربع االأول/2014(

الإجمايلمعار�سحريف�س.�ساحليخمازنجتاريا�ستثماري�سكنيالربع االأول 2013
اإجمايل قيمة ال�سفقات يف 

434319846070850القطاع )مليون دينار(

154940525301701999اإجمايل عدد ال�سفقات يف القطاع

متو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع 
*2807863352206704350425)األف دينار(

الإجمايلمعار�سحريف�س.�ساحليخمازنجتاريا�ستثماري�سكنيالربع الثاين 2013
اإجمايل قيمة ال�سفقات يف 

4993581131512551007القطاع )مليون دينار(

16695467364722307اإجمايل عدد ال�سفقات يف القطاع

متو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع 
*2996561552246729256432500436)األف دينار(

الإجمايلمعار�سحريف�س.�ساحليخمازنجتاريا�ستثماري�سكنيالربع الثالث 2013
اإجمايل قيمة ال�سفقات يف 

519380133601001047القطاع )مليون دينار(

180443130401502284اإجمايل عدد ال�سفقات يف القطاع

متو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع 
*2888814443155006400459)األف دينار(

الإجمايلمعار�سحريف�س.�ساحليخمازنجتاريا�ستثماري�سكنيالربع الرابع 2013
اإجمايل قيمة ال�سفقات يف 

491466110301001080القطاع )مليون دينار(

157443330201302052اإجمايل عدد ال�سفقات يف القطاع

متو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع 
*31210763670150007620526)األف دينار(

الإجمايلمعار�سحريف�س.�ساحليخمازنجتاريا�ستثماري�سكنيالربع االأول 2014
اإجمايل قيمة ال�سفقات يف 

4966121021223701251القطاع )مليون دينار(

126754125651601860اإجمايل عدد ال�سفقات يف القطاع

متو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع 
673*39111314084193346004190)األف دينار(

امل�سدر: ح�سبت با�ستخدام البيانات ال�سهرية ال�سادرة عن اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق – وزارة العدل | الأعداد مقربة لأقرب عدد �سحيح  | *:  متو�سط قيمة ال�سفقة يف الربع.
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االأداء ال�سهري “حجم التداول ومتو�سط قيمة ال�سفقة”

الوطنية-  الأعياد  عطلة  ورغم   –”2014 “فرباير/  �سهر  فقد حقق  �سهريًّا،  ال�سوق  ن�ساط  ومبتابعة 
ما  اإلى  و�سلت  تداولت  قيمة  حمقًقا   ،2014 الأول/  الربع  م�ستوى  على  للتداول  اإجمالية  قيمة  اأعلى 
يناير/  الفرتة  خالل  املربمة  لل�سفقات  اإجمالية  قيمة  اأعلى  )م�سجال  دينار  مليون  الـ“500”  يقارب 
2013 وحتى نهاية مار�س/ 2014( مدفوًعا ب�سفقة منفردة من العيار الثقيل يف القطاع ال�ستثماري 

38% من اإجمايل قيمة  اأن هذه ال�سفقة ت�سكل  الـ“190” مليون دينار، علًما  بلغت قيمتها ما يقارب 
ال�سفقات املربمة خالل ال�سهر، و“15.1%” من اإجمايل قيمة ال�سفقات املربمة خالل الربع الأول/ 
2014. كما حقق �سهر فرباير/ 2014 املتو�سط الأعلى ملتو�سط قيمة ال�سفقة بواقع “968” األف دينار، 

علًما اأن متو�سط قيمة ال�سفقة �سيبلغ “601” األف دينار لو ا�ستثنينا ال�سفقة �سالفة الذكر، ليبقى اأعلى 
من متو�سط قيمة ال�سفقة ال�سائد �سهريًّا منذ يناير/ 2013 اإلى نهاية مار�س/ 2014 )با�ستثناء �سهر 

دي�سمرب 2013، حيث بلغ متو�سط قيمة ال�سفقة “622.9” األف دينار(، كما يو�سح ال�سكل )1(:

�سكل )1(

ا خالل الفرتة )يناير/ 2013 - مار�ص/ 2014(  اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة �سهريًّ
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على  ال�سكني  القطاع  ا�ستحواذ  يالحظ  اأ�سبوعيًّا،  ال�سفقات  �سجالت  خالل  تعمًقا  اأكرث  وبنظرة 
الن�سبة الأكرب من قيمة التداولت يف �سهري يناير ومار�س من الربع الأول/ 2014 وبواقع “%44.2” 
و“51.3%” على التوايل، بينما احتل القطاع ال�ستثماري الن�سبة الأكرب من قيمة التداولت يف �سهر 
للقطاع  الن�سبية  الأهمية  زادت  بينما  ال�سوق،  التداولت يف  اإجمايل  من   ”%67.2“ بن�سبة  فرباير 
التجاري ب�سكل ملحوظ، متقدمة من “9.7%” يف �سهر يناير لت�سل اإلى “13.1%” يف نهاية �سهر 
قيمة  باإجمايل  مقارنة  هام�سية  ن�سب  على  الأخرى  القطاعات  حافظت  حني  يف   ،2014 مار�س/ 

التداولت يف �سوق العقار الكويتي للربع احلايل.

االأهمية الن�سبية لقطاعات �سوق العقار الكويتي خالل الربع احلايل

ا�ستمرت الأهمية الن�سبية للقطاع ال�ستثماري يف الزدياد ب�سكل مّطرد منذ الربع الثاين/ 2013، 
قطاعات  ح�ساب  على  القطاع  هذا  يف  لال�ستثمار  وامل�ساربني  امل�ستثمرين  لدى  اأكرب  اإقبال  ليعك�س 
اأخرى، ومبراقبة ن�ساط ال�سوق يالحظ اأن هذا الزدياد جاء، وب�سكل رئي�سي، على ح�ساب القطاع 
يف  العقارات  اإ�سغال  ن�سب  حفاظ  ذلك  يف  ال�سبب  ولعل  النح�سار،  ح�سته  وا�سلت  الذي  ال�سكني، 
القطاع ال�سكني على اأرقام �سبه ثابتة، وتاأثر هذا القطاع بحركة الوافدين ب�سكل اأ�سرع من القطاعات 
الأخرى، بالإ�سافة للتخوف من التاأثريات التي قد تطراأ على اأ�سعار القطاع ال�سكني يف حال مبا�سرة 
احلكومة تنفيذ اخلطط الإ�سكانية واللتزام بالتواريخ املقرتحة للت�سليم )تظهر البيانات املن�سورة 
للموؤ�س�سة العامة للرعاية ال�سكنية اأن هناك 8191 وحدة �سكنية يتوقع ت�سليمها خالل العام 2014(، 
الأمر الذي يجعل القطاع ال�سكني ذا خماطرة اأعلى ن�سبيًّا على املدى الق�سري من غريه من القطاعات، 

ويو�سح ال�سكل )2( تطور م�ساهمة القطاعات العقارية املختلفة يف �سوق العقار الكويتي.
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�سكل )2(

االأهمية الن�سبية لقيمة التداوالت يف القطاعات العقارية املختلفة

خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 – الربع االأول/ 2014(
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ا مبقدار  وبح�ساب التغريات يف اإجمايل قيمة التداولت قطاعيًّا، فقد حقق القطاع ال�ستثماري منوًّ
ا �سنويًّا كبرًيا مبقدار “%92.1”  “31.3%” يف اإجمايل قيمة �سفقاته مقارنة بالربع ال�سابق، ومنوًّ
مقارنة بالربع الأول/ 2013، بينما حقق القطاع ال�سكني ن�سبة منو باأقل من “1%” مقارنة بالربع 
القطاع  يف  للتداولت  الإجمالية  القيمة  انخف�ست  بينما  �سنويًّا،  الـ“%14.2”  قارب  ا  ومنوًّ ال�سابق، 
ا  ا �سنويًّ “7.2%” مقارنة بالربع ال�سابق، ومع ذلك، فقد حقق القطاع التجاري منوًّ التجاري بواقع 
ا �سنويًّا يقارب  يقارب الـ“21.8%” مقارنة بالربع الأول/ 2013. اأما قطاع املخازن، فقد حقق منوًّ
ا �سلبيًّا يقدر بـ“9.4%”، مع الإ�سارة اإلى اأن عدد وقيمة  “87%”، يف حني حقق القطاع احلريف منوًّ
قلة  ب�سبب  دقيق  ب�سكل  القطاعني  واقع  تعك�س  ل  قد  احلريف  والقطاع  املخازن  قطاع  يف  ال�سفقات 
عددها وانخفا�س قيمتها مقارنة بالقطاعات الأخرى يف ال�سوق )حققت القطاعات الرئي�سية الثالثة: 

ال�سكني، والتجاري، وال�ستثماري، ما يقارب 97% من اإجمايل التداولت يف الربع الأول/ 2014(.
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العقود والوكاالت واملناطق االأكرث تداوال يف ال�سوق

يالحظ، وب�سكل وا�سح، تزايد ح�سة الوكالت من اإجمايل ال�سفقات املربمة يف ال�سوق خالل الربع 
الأول/ 2014، فقد حافظت الوكالت على ن�سبة ترتاوح بني “5% - 8%” من اإجمايل ال�سفقات 
يف �سوق العقار خالل عام 2013، اإل اأن ارتفاًعا يزيد على 100% يف اإجمايل ال�سفقات املنفذة 
بوا�سطة وكالت قد لوحظ خالل الربع احلايل )لعل ارتفاع هذه الن�سبة مرتبط بطريقة اأو باأخرى 
بفروقات الر�سم املح�سل عند ت�سجيل ال�سفقات عن طريق العقود اأو الوكالت، اأو قد يكون الفرق 
عائًدا اإلى الفرتة الزمنية الالزمة لإمتام معامالت ال�سفقة، فقد يف�سل امل�سارب يف ال�سوق اإمتام 
ال�سفقة بوا�سطة وكالة ليقوم بالت�سجيل للم�سرتي النهائي بوا�سطة عقد لحًقا(، يظهر ال�سكل )3( 

التوزيع الن�سبي لل�سفقات ح�سب نوع ال�سفقة )عقود اأو وكالت(:

�سكل )3( 

التوزيع الن�سبي الإجمايل قيمة ال�سفقات العقارية ح�سب نوع ال�سفقة )عقود/ وكاالت(

خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014(
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القيمة  برتتيب  قمنا   ،2014 الأول/  الربع  خالل  ال�سوق  يف  تداوًل  الأكرث  املناطق  ول�ستخال�س 
الأكرث تداوًل )من حيث  الع�سر  املناطق  لل�سفقات ح�سب املنطقة، لإنتاج جدول يحتوي  الإجمالية 
ال�سفقات يف  قيمة  اإجمايل  من   ”%57.4“ ن�سبته  ما  على  املناطق  ا�ستحوذت هذه  وقد  القيمة(، 
ال�سوق، و“59.8%” من اإجمايل امل�ساحات املباعة وبواقع “55%” من اإجمايل جمموع ال�سفقات 

املربمة يف ال�سوق خالل الفرتة املذكورة.
تلتها  ال�سفقات،  قيمة  اإجمايل  من  بـ“%15.2”  الأولى  املرتبة  يف  “الدعية”  منطقة  جاءت  وقد 
ال�ساملية واملهبولة و�سباح الأحمد البحرية. يو�سح اجلدول )2( التفا�سيل املرتبطة باملناطق الأكرث 

تداوًل على م�ستوى ال�سوق ككل:

جدول )2( 

 املناطق الع�سر االأكرث تداواًل على م�ستوى دولة الكويت خالل الربع االأول/ 2014

املنطقةالرتتيب
اإجمايل قيمة 

ال�سفقات 
)م.د.ك(

 )%(
من  قيمة 
ال�سفقات

اإجمايل 
امل�ساحة 

)األف.م.م(

)%( من 
اإجمايل 
امل�ساحة

عدد 
ال�سفقات

 )%(
من عدد 
ال�سفقات

0.4%16.38%15.2231.3%197.6الدعية1

4.7%4.192%7.058.6%91.4ال�ساملية2

10.7%4.5211%7.063.4%90.6املهبولة3

14.5%15.9286%5.8224.7%75.4�سباح الأحمد البحرية4

8.6%6.2170%4.587.5%58.8اأبو فطرية5

7.1%5.7140%4.580.6%58.8الفنيطي�س6

3.7%2.373%3.732.4%47.9الفروانية7

1.0%1.120%3.315.1%43.2خيطان8

2.0%1.540%3.320.6%43.0حويل9

2.4%2.347%3.132.5%40.0�سباح ال�سامل10

القيمة الإجمالية للتداول | م.د.ك: مليون دينار كويتي. ح�سب  املناطق  امل�سدر: ح�سبت با�ستخدام البيانات الأ�سبوعية ال�سادرة عن وزارة العدل- اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق | رتبت 

وبتجميع بيانات اإجمايل امل�ساحات املباعة يف ال�سوق كاأحد املوؤ�سرات الدالة- ن�سبيًّا- على حجم الطلب 
الكلي، نالحظ زيادة قاربت الـ“30%” يف اإجمايل امل�ساحات املباعة مقارنة مع الربع ال�سابق، وبن�سبة 

زيادة �سنوية بلغت “23.7%” مقارنة بنف�س الفرتة من العام املا�سي، كما يو�سح ال�سكل )4(:
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ا خالل الربع االأول/ 2014 ثانًيا: ن�ساط �سوق العقار الكويتي قطاعيًّ

يتابع هذا الباب ن�ساط ال�سوق العقاري خالل الربع الأول/ 2014 وفرتات املقارنة، حماوًل اإعطاء 
نظرة حتليلية حلركة ال�سوق يف كل قطاع من القطاعات، مع تو�سيح اأهم التطورات التي �سهدتها 
القطاعات املختلفة على م�ستوى: حجم وعدد ال�سفقات، ومتو�سطات الأ�سعار، وامل�ساحات، واأنواع 

العقارات املتداولة، بالإ�سافة اإلى اأكرث املناطق تداوًل يف كل قطاع من القطاعات:

القطاع ال�سكني

رغم الرتفاع الطفيف )اأقل من 1%( يف قيمة ال�سفقات الإجمالية يف القطاع ال�سكني للربع الأول/ 
الربع  يف  بداأه  الذي  النخفا�س  لل�سفقات  الكلي  العدد  وا�سل  فقد  ال�سابق،  بالربع  مقارنة   2014

ا بن�سبة “19.5%” عن الربع الذي �سبقه، الأمر الذي  ال�سابق، لي�سل اإلى 1267 �سفقة، منخف�سً
اأدى اإلى ارتفاع متو�سط قيمة ال�سفقة لي�سل اإلى “391” األف دينار، مقارنة بـ“312” األف دينار يف 
الربع ال�سابق. يو�سح ال�سكل )5( قيمة وعدد ال�سفقات للقطاع ال�سكني خالل الربع احلايل وال�سنة 

التي �سبقته ربعيًّا:

�سكل )4(

 اإجمايل امل�ساحة املباعة يف �سفقات ال�سوق العقاري )األف.م.م( 

خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014( 



23

تظهر البيانات املمثلة يف ال�سكل ال�سابق، ا�ستقراًرا ن�سبيًّا يف حجم التداولت الكلية يف ال�سوق، الأمر 
الذي قد يعك�س بدء حركة ت�سحيحية، اأو توجًها نحو قطاعات اأخرى يف ال�سوق. لعل هذا ال�ستقرار 
مدفوع ن�سبيًّا كما ذكرنا �سابًقا، بثبات معدلت ان�سغال املباين ال�سكنية وحالة التوازن الن�سبي بني 
العر�س والطلب، خا�سة مع عدم حدوث اأي تغري ملمو�س يف الرتكيبة ال�سكانية اأو يف هيكلية الأجور، 
حيث تظهر بيانات الهيئة العامة للمعلومات املدنية ازدياًدا طفيًفا يف عدد ال�سكان قارب “%1.8” 
خالل الفرتة 2012/12 و 2013/6 )وهي اأحدث بيانات �سكانية متوافرة(. ويتوقع اأن ي�ستمر ن�ساط 
القطاع ال�سكاين بنف�س الوترية الهادئة، ما مل يحدث تغري ملمو�س يف كل اأو بع�س حمددات الطلب 
على  ت�سجع  بدرجة  ال�سوق  يف  ال�سائدة  الأ�سعار  م�ستويات  على  انخفا�س  اأو  اخلا�س  ال�سكن  على 

ال�ستثمار يف هذا القطاع بوترية مت�سارعة من جديد.
ال�سائدة يف  اأ�سعار املرت املربع  اإلى متو�سطات  كما يظهر هذا ال�ستقرار الن�سبي جليًّا، عند النظر 

�سكل )5(

اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة للقطاع ال�سكني

خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014(
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ال�سوق ووفًقا لل�سفقات الفعلية التي مت تنفيذها، حيث حافظ القطاع ال�سكني على نف�س املتو�سط 
املربع  للمرت  ديناًرا  بـ“618”  الواحد، مقارنة  املربع  للمرت  ديناًرا   ”617“ تقريًبا، حمقًقا  ال�سعري 
الواحد يف الربع الرابع/ 2013، اإل اأن متو�سط �سعر املرت ارتفع مقارنة مع نف�س الفرتة من العام 
ال�سابق بن�سبة “22.4%”، مع مالحظة اأن بيانات �سعر املرت املربع هي بيانات متو�سطات اإجمالية 
قد ل تعك�س بال�سرورة اخل�سائ�س الفردية لكل �سفقة اأو عقار على حدة. يو�سح ال�سكل )6( بيانات 

متو�سط �سعر املرت املربع عن فرتة الربع الأول/ 2013 و�سوًل لنهاية الربع احلايل:

ورغم اأن موؤ�سري عدد ال�سفقات املنفذة يف القطاع والقيمة الإجمالية للتداول يعك�سان حركة التداول 
يف ال�سوق، اإل اأن ا�ستخدام موؤ�سر اإجمايل امل�ساحات املباعة خالل الربع، قد ي�ساعد، ب�سكل متواٍز 
مع موؤ�سري عدد ال�سفقات وقيمتها، على اإعطاء �سورة اأو�سح عن الطلب على العقارات ال�سكنية يف 
ال�سوق. ويالحظ من درا�سة اإجمايل امل�ساحات املباعة ارتفاع بواقع “16.5%” يف اإجمايل امل�ساحات 
املباعة مقارنة بالربع ال�سابق، مع احلفاظ على نف�س املقدار من امل�ساحات املباعة يف القطاع مقارنة 
مع نف�س الفرتة من العام املا�سي، الأمر الذي قد يدعم نظرية نزوح القطاع ال�سكني نحو ال�ستقرار 

الن�سبي يف معدلت الطلب وامل�ساربة مع حترك طفيف خالل الربع احلايل كما يظهر ال�سكل )7(:

�سكل )6(

تطور �سعر املرت املربع )د.ك( يف القطاع ال�سكني خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014(
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نوعني  اإلى  رئي�سي  ب�سكل  تق�سم  فهي  ال�سكني،  القطاع  يف  املباعة  العقارات  باأنواع  يتعلق  فيما  اأما 
)بيوت واأرا�ٍس(، وقد حافظ ال�سوق على ثبات ن�سبي يف توزيع ال�سفقات بني النوعني، حيث مثلت 
للبيوت،   ”%44.2“ اإجمايل قيمة ال�سفقات يف القطاع، مقابل  “54.8%” من  �سفقات الأرا�سي 

كما يو�سح ال�سكل )8(:

�سكل )7(

 اإجمايل امل�ساحة املباعة يف �سفقات القطاع ال�سكني )األف.م.م(

خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014(

�سكل )8(

التوزيع الن�سبي لقيمة اأهم اأنواع العقارات املباعة يف القطاع ال�سكني

عن الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014(
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البيوت  حافظت  فقد  ال�سكني،  القطاع  يف  العقارات  لأنواع  املربع  املرت  �سعر  متو�سط  وبح�ساب 
الربع  بارتفاع عن  ديناًرا   ”857“ يقارب  ما  املربع  املرت  �سعر  متو�سط  ليبلغ  ال�ساعد  الجتاه  على 
ال�سكنية،  الأرا�سي  اأ�سعار  اأما  بـ“%28.2”.  تقدر  �سنوية  وبن�سبة منو   ،”%8“ يقرتب من  ال�سابق 
فقد انخف�ست ن�سبيًّا مقارنة بالربع ال�سابق بن�سبة “4.8%”، لي�سل �سعر املرت املربع اإلى ما يقارب 
“500” دينار كويتي. اأما على امل�ستوى ال�سنوي، فقد ارتفعت قيمة املرت املربع لالأرا�سي مقارنة مع 

نف�س الفرتة من العام املا�سي ومبا ن�سبته “17.9%”. يو�سح ال�سكل )9(  التفا�سيل عن اخلم�سة 
ع�سر �سهًرا املا�سية:

وبتجميع املناطق الأكرث تداوًل يف القطاع ال�سكني، فقد بلغ اإجمايل ح�سة هذه املناطق من القيمة 
الإجمالية للتداول خالل الربع الأول/ 2014 ما ن�سبته “53.4%”،  و“60.4%” من اإجمايل امل�ساحة 
املباعة يف القطاع، بينما كانت ح�ستها من جمموع ال�سفقات املربمة “56.6%”. وجاءت منطقة 
�سباح الأحمد البحرية يف املرتبة الأولى، تلتها منطقتا اأبو فطرية والفنيطي�س. ويو�سح اجلدول )3( 

التفا�سيل للمناطق الع�سر الأكرث تداوًل يف القطاع ال�سكني:

�سكل )9( 

متو�سط �سعر املرت املربع )د.ك( الأهم اأنواع العقارات املباعة يف القطاع ال�سكني 

للفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014( 
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جدول )3(

املناطق الع�سر االأكرث تداواًل يف القطاع ال�سكني خالل الربع االأول/ 2014

املنطقةالرتتيب
اإجمايل قيمة 

ال�سفقات 
)م.د.ك(

 )%(
من  قيمة 
ال�سفقات

اإجمايل 
امل�ساحة 

)األف.م.م(

)%( من 
اإجمايل 
امل�ساحة

)%( من عدد عدد ال�سفقات
ال�سفقات

20.7%25.6283%13.1221.4%70.1�سباح الأحمد البحرية1

12.5%10.1170%11.087.5%58.8اأبو فطرية2

10.3%9.3140%11.080.6%58.8الفنيطي�س3

2.1%2.728%3.723.0%19.9�سلوى4

1.9%2.126%2.818.2%15.0اجلابرية5

2.6%1.935%2.616.5%13.9امل�سايل6

0.8%4.111%2.635.6%13.9ال�سرة7

3.4%2.247%2.318.8%12.0�سعد العبد اهلل8

1.8%1.825%2.215.150%11.5الرميثية9

0.4%0.76%2.16.193%11.40ال�سويخ ال�سكنية10

امل�سدر: ح�سبت با�ستخدام البيانات الأ�سبوعية ال�سادرة عن وزارة العدل- اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق | رتبت املناطق ح�سب القيمة الإجمالية للتداول يف القطاع.

القطاع اال�ستثماري

وا�سل القطاع ال�ستثماري اجتاهه ال�ساعد وب�سكل متواتر، فارتفعت قيمة التداول الإجمالية بن�سبة 
قيمة  اإجمايل  ليبلغ   ،”%92“ على  يزيد  ا  �سنويًّ ا  كما حقق منوًّ ال�سابق،  بالربع  مقارنة   ”%31.3“
التداول يف القطاع ما قارب “612” مليون دينار، وهي اأكرب قيمة خالل الفرتة التي يغطيها التقرير 
2014(. كما حقق زيادة يف اإجمايل عدد ال�سفقات بن�سبة  الأول/  )الربع الأول/ 2013– الربع 
“25%” تقريًبا مقارنة بالربع ال�سابق، و“33%” عن نف�س الفرتة من العام املا�سي وبواقع “541” 
�سفقة. كما ارتفع متو�سط قيمة ال�سفقة بـ“5%” تقريًبا وبواقع “1.1” مليون دينار لل�سفقة، تظهر 
هذه البيانات ازدياد الإقبال على ال�ستثمار وامل�ساربة يف هذا القطاع، وهو التوجه ال�سائد منذ الربع 

الثاين/ 2013، وبارتفاع يف معظم موؤ�سرات ال�سوق املتعلقة بالقطاع.
يجيء هذا الن�ساط يف القطاع ال�ستثماري نتيجة لعوامل عدة، لعل من اأهمها  امل�ساريع التنموية التي 
بداأت احلكومة بتنفيذها، وتدفق املزيد من ال�ستثمارات اخلارجية اإلى القطاع العقاري )اأو�سحت 
اإح�سائيات “FDI Intelligence from The Financial Times Ltd” اأن القطاع العقاري هو 
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اأكرث القطاعات اجلاذبة لال�ستثمار الأجنبي املبا�سر يف الكويت، ومبخزون و�سل اإلى ما يقارب 2.6 
مليار دولر(، بالإ�سافة اإلى الجتاه الذي قد يكون �سائدا بالتحول لال�ستثمار يف القطاع بعيًدا عن 
القطاع ال�سكني، كما اأظهرت البيانات قيد الدرا�سة. يو�سح ال�سكل )10( تفا�سيل ال�سفقات التي 

نفذت يف القطاع ال�ستثماري خالل الأرباع اخلم�سة املا�سية:

اأما على �سعيد الأ�سعار، ومبتابعة كل ال�سفقات الفعلية التي نفذت يف ال�سوق خالل الربع الأول/ 
مقارنة  ديناًرا،   ”1248“ اإلى  لي�سل  املربع  املرت  �سعر  متو�سط  ا يف  انخفا�سً فاإننا نالحظ   ،2014

ا �سنويًّا مبقدار “%1.7”  بـ”1762” ديناًرا يف الربع ال�سابق، اأي بانخفا�س بن�سبة “41%”. اإل اأن منوًّ
حتقق قيا�ًسا مع الفرتة نف�سها من العام املا�سي، وهو الأمر الذي قد ل يعك�س واقع الأ�سعار يف ال�سوق 
ب�سكل دقيق )حيث نفذت يف القطاع ال�ستثماري �سفقة واحدة �سكلت “44%” من اإجمايل امل�ساحة 
املباعة يف القطاع، و”30%” من اإجمايل القيمة(، ومبتو�سط �سعر اأقل من املتو�سط ال�سائد لبقية 
ال�سفقات املنفذة فعليًّا، وبا�ستثناء هذه ال�سفقة لأهداف التحليل، �سيبلغ متو�سط �سعر املرت املعدل 
ا بن�سبة “28%” تقريًبا،  بداخل القطاع ال�ستثماري ما يقارب “1570” ديناًرا، حمقًقا ارتفاًعا �سنويًّ
اإل اأن متو�سط �سعر املرت بعد التعديل يبقى اأقل من متو�سط ال�سعر يف الربع املا�سي مبقدار “%12”، 

�سكل )10(

اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع اال�ستثماري 

خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014( 
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الأمر الذي قد يعك�س حركة ت�سحيحية يف ال�سوق، اأو اأن يكون ناجًما عن بيع عقارات ب�سفات نوعية 
اأقل ن�سبيًّا عن العقارات املتداولة يف الربع املا�سي، حيث ل منتلك معلومات تف�سيلية عن خ�سائ�س 

العقارات املباعة لغر�س حتليلها. ويو�سح ال�سكل )11( التفا�سيل للفرتة قيد التحليل:

وقد ا�ستمر الطابع الت�ساعدي ملوؤ�سرات القطاع ال�ستثماري لي�سمل موؤ�سر اإجمايل امل�ساحة املباعة 
يف القطاع، حيث بيع ما جمموعه “498” األف مرت مربع خالل الربع الأول/ 2014 )274 األف مرت 
ال�سابق، وزيادة  الربع  “96%” عن  مربع با�ستثناء ال�سفقة �سالفة الذكر(، حمقًقا زيادة مبقدار 
�سنوية تقدر بـ”96%” عن الفرتة املقابلة من العام املا�سي. يو�سح ال�سكل )12( امل�ساحات املباعة 

خالل الفرتات قيد الدرا�سة:

�سكل )11(

تطور �سعر املرت املربع )د.ك( يف القطاع اال�ستثماري خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014(

�سكل )12(

اإجمايل امل�ساحة املباعة يف �سفقات القطاع اال�ستثماري )األف.م.م( خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014(
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وعند التمعن يف اأنواع العقارات املباعة يف القطاع ال�ستثماري، جند توجًها متزايًدا لدى امل�ستثمرين 
رغبة  ذلك  يف  ال�سبب  ولعل  ال�ستثمارية،  الأرا�سي  ح�ساب  على  ال�ستثمارية  البنايات  ل�سراء 
امل�ستثمرين يف حتقيق ربح �سريع خالل فرتة زمنية اأق�سر، حيث زادت ح�سة البنايات ال�ستثمارية 
من اإجمايل قيمة العقارات املباعة من “57.3%” من الإجمايل يف الربع الرابع/ 2013، لت�سل 
اإلى “79.9%” يف الربع احلايل. بينما حافظت ال�سقق ال�ستثمارية على ح�سة ثابتة ن�سبيًّا، كما 

يو�سح ال�سكل )13(:

ا ن�سبيًّا يف متو�سط �سعر  وبح�ساب اأ�سعار املرت املربع لأنواع العقارات ال�ستثمارية، نالحظ انخفا�سً
املرت املربع لالأرا�سي والبنايات ال�ستثمارية، مع ارتفاع بثبات ن�سبي يف اأ�سعار ال�سقق ال�ستثمارية 
)جتدر الإ�سارة اإلى اأن �سفقات كبرية مبتو�سط �سعري اأقل ن�سبيًّا قد ح�سلت خالل الربع احلايل 
الإجمايل لالأ�سعار(. يو�سح  املتو�سط  اأثر على  الذي  الأمر  والأرا�سي،  البنايات  على كل من نوعي 

ال�سكل )14( التفا�سيل:

�سكل )13(

التوزيع الن�سبي لقيمة اأهم اأنواع العقارات املباعة يف القطاع اال�ستثماري

عن الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014( 
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وبرتتيب املناطق الع�سر الأكرث تداول يف القطاع ال�ستثماري، فقد غطت هذه املناطق ما يعادل “%90” 
من اإجمايل امل�ساحات وعدد ال�سفقات يف القطاع و“93%” من اإجمايل القيمة. وقد جاءت الدعية 

يف املرتبة الأولى تلتها كل من ال�ساملية واملهبولة. وفيما يلي التفا�سيل مو�سحة يف اجلدول )4(:
جدول )4( املناطق الع�سر االأكرث تداواًل يف القطاع اال�ستثماري خالل الربع االأول/ 2014

املنطقةالرتتيب
اإجمايل قيمة 

ال�سفقات 
)م.د.ك(

)%( من  قيمة 
ال�سفقات

اإجمايل امل�ساحة 
)األف.م.م(

)%( من 
اإجمايل امل�ساحة

عدد 
ال�سفقات

 )%(
من عدد 
ال�سفقات

0.4%45.62%31.1227.1%193.1الدعية1

14.7%10.482%13.952.0%86.6ال�ساملية2

36.2%11.8202%13.358.5%82.9املهبولة3

11.5%5.364%6.826.6%42.5الفروانية4

4.8%4.927%5.424.5%33.5�سباح ال�سامل5

5.9%3.233%4.716.0%28.9حويل6

4.5%3.725%4.518.6%27.8الفنطا�س7

4.5%3.325%4.416.3%27.2املنقف8

2.2%2.612%3.913.1%24.3الفحيحيل9

5.7%2.132%2.310.3%14.3ال�سعب البحري10

امل�سدر: ح�سبت با�ستخدام البيانات الأ�سبوعية ال�سادرة عن وزارة العدل- اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق | رتبت املناطق ح�سب القيمة الإجمالية للتداول يف القطاع.

�سكل )14(

متو�سط �سعر املرت املربع )د.ك( الأهم العقارات املباعة يف القطاع اال�ستثماري

للفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014(
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القطاع التجاري

ميتاز القطاع التجاري مبتو�سطات اأ�سعار اأعلى من القطاعات الأخرى عادة لأ�سباب تتعلق مبوقع 
الفعلي  التداول  بيانات  تبني  وكما  فيها.  ال�ستثمار  وعوائد  اأن�سطتها  وطبيعة  التجارية  العقارات 
تاريخيًّا، فبالرغم من انخفا�س اإجمايل قيمة التداول يف القطاع التجاري خالل الربعني الأخريين 
)الربع الرابع/ 2013 والربع الأول/ 2014(، فقد ارتفع �سعر املرت املربع ومتو�سط �سعر ال�سفقة 

خالل الربع احلايل.
و�سهد القطاع التجاري �سفقات بلغت قيمتها الإجمالية “102” مليون دينار، موزعة على 25 �سفقة، 
وبانخفا�س يقدر بـما ن�سبته“7.2%” يف قيمة ال�سفقات مقارنة بالربع ال�سابق، وانخفا�س بـن�سبة 
“20%” يف اإجمايل عدد ال�سفقات، بينما ارتفع متو�سط قيمة ال�سفقة لي�سل اإلى ما يقارب “4” 

ا  ماليني دينار وبارتفاع يقدر بـ“11.2%” عن الربع ال�سابق. باملقابل، فقد حقق القطاع التجاري منوًّ
�سنويًّا يف اإجمايل قيمة ال�سفقات املربمة بواقع “21.8%” مقارنة بنف�س الفرتة من العام املا�سي، 

وحافظ على نف�س عدد ال�سفقات للربع احلايل مقارنة مع الربع املقابل من العام املا�سي.
وال�ستثماري،  ال�سكني  بقطاعي  مقارنة  القطاع  هذا  يف  عام  طابع  هو  ال�سفقات  عدد  تدين  اإن 
الأمر الذي يجعل اإطالق التعميمات اأو ال�ستنتاجات على القطاع اأمًرا اأ�سعب مقارنة بالقطاعات 
الأخرى. كما يلقي ال�سوء على اأن احل�سول على معلومات تف�سيلية بخ�سو�س ال�سفقات املربمة 
يف القطاع وخ�سائ�س العقارات املباعة هو اأمر �سروري لإ�سفاء طابع من الو�سوح بهدف اإطالق 
تعميمات اأكرث دقة. اإل اأن مراجعة البيانات الواردة من اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق واملتعلقة 
ا لأن�سطة ال�سوق خالل فرتة التحليل، كما يو�سح  بال�سفقات التي نفذت يف القطاع، �ستعطي ملخ�سً

ال�سكل )15(:
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ا ملحوًظا )وفًقا ملا نفذ  وبح�ساب متو�سطات اأ�سعار املرت املربع يف القطاع التجاري، نالحظ انخفا�سً
الأ�سبوعية  ال�سفقات  وبفح�س   .2013 والرابع/   2013 الثاين/  الربعني  يف  فعلية(  �سفقات  من 
اأرا�ٍس جتارية يف منطقة  اأ�سا�ًسا عن بيع  اأن النخفا�س يف م�ستويات الأ�سعار قد جنم  بدقة، تبني 
�سباح الأحمد البحرية باأ�سعار اأقل من متو�سطات اأ�سعار القطاع التجاري ال�سائدة يف مناطق اأخرى 
الأرا�سي  �سعر  فمتو�سط  املنطوية حتته،  العقارات  اأنواع  اأ�سعار  بتباين يف  التجاري  القطاع  )ميتاز 
التجارية اأقل بكثري من اأ�سعار البنايات اأو املجمعات التجارية(، وقد فاقت قيمة ال�سفقات املرتبطة 
بهذه الأرا�سي ن�سبة “30%” من اإجمايل ال�سفقات املنفذة يف القطاع خالل الربعني املذكورين، ما 

اأثر ب�سكل وا�سح على متو�سطات الأ�سعار.
اأما فيما يخ�س الربع احلايل، فت�سري البيانات اإلى ارتفاع ملحوظ يف اأ�سعار املرت املربع يف القطاع 
التجاري وبواقع “75.8%” مقارنة بنف�س الفرتة من العام املا�سي. يو�سح ال�سكل )16( متو�سطات 
اأن الفروق الكبرية يف الأ�سعار �سببها ما  الأ�سعار خالل اخلم�سة ع�سر �سهًرا املا�سية )مع مراعاة 
اأ�سرنا اإليه �سابًقا من �سفقات متدنية ال�سعر ن�سبيًّا يف الأرا�سي التجارية يف منطقة �سباح الأحمد 

البحرية يف الربعني الثاين والرابع/ 2013(:

�سكل )15(

اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة للقطاع التجاري 

خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014( 
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ال�سابق  التف�سري  امل�ساحة  اإجمايل  بيانات  تدعم  القطاع،  يف  املباعة  امل�ساحات  لإجمايل  وبالنظر 
املتعلق ببيع الأرا�سي التجارية يف منطقة �سباح الأحمد البحرية، حيث لوحظ، وب�سكل وا�سح، ازدياد 

اإجمايل امل�ساحات املباعة يف الربعني �سالفي الذكر، كما يظهر يف ال�سكل )17(:

مع  تقريًبا،  الن�سبية  الأهمية  نف�س  القطاع على  املتداولة يف  التجارية  العقارات  اأنواع  وقد حافظت 
ارتفاع طفيف يف ن�سبة الأرا�سي التجارية املباعة )مع مالحظة قلة عدد ال�سفقات يف القطاع ب�سكل 

عام مقارنة بقطاعات اأخرى(، كما يت�سح من ال�سكل )18(:

�سكل )16(

تطور �سعر املرت املربع )د.ك( يف القطاع التجاري خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014(

�سكل )17(

امل�ساحة املباعة يف �سفقات القطاع التجاري )األف.م.م( خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014(
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وبتف�سيل متو�سطات اأ�سعار املرت املربع يف القطاع، يظهر جليًّا النخفا�س يف متو�سط اأ�سعار الأرا�سي 
يف  ن�سبي  ثبات  مع  �سابًقا،  و�سحناها  التي  لالأ�سباب   2013 والرابع/  الثاين  الربعني  يف  التجارية 
اأ�سعار املرت املربع للمجمعات التجارية، ومع ارتفاع ملحوظ يف متو�سط �سعر املرت املربع لالأرا�سي 
التجارية يف الربع احلايل )الأمر الذي قد يعود خل�سائ�س الأرا�سي املباعة يف هذا الربع وعددها 
دللة  ذا  الأ�سعار  متو�سطات  حتليل  يف  ال�سنوية  البيانات  ا�ستخدام  يجعل  قد  ما  فقط،  �سفقة   11

اإح�سائية اأف�سل(. يو�سح ال�سكل )19( التفا�سيل:

�سكل )18(

التوزيع الن�سبي لقيمة اأهم اأنواع العقارات املباعة يف القطاع التجاري 

خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014(

�سكل )19( 

متو�سط �سعر املرت املربع )د.ك( الأهم اأنواع العقارات يف القطاع التجاري

خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014(
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هذه  غطت  فقد  القطاع،  يف  ال�سفقات  عدد  لقلة  ونظًرا  تداوًل،  الأكرث  الع�سر  املناطق  وبتجميع 
وقد  املباعة.  وامل�ساحة  وعددها،  ال�سفقات،  قيمة  اإجمايل  حيث  من  كامل،  ب�سكل  ال�سوق  املناطق 
جاءت منطقة خيطان يف املرتبة الأولى مبا يقارب “30%” من اإجمايل قيمة ال�سفقات املربمة يف 
القطاع، و”29%” من اإجمايل امل�ساحة، وما يعادل “20%” من اإجمايل عدد ال�سفقات، تلتها كل 

من منطقتي القبلة واجلهراء. وتظهر التفا�سيل يف اجلدول )5(:
جدول )5( املناطق الع�سر االأكرث تداواًل يف القطاع التجاري خالل الربع االأول/ 2014

املنطقةالرتتيب
اإجمايل قيمة 

ال�سفقات 
)م.د.ك(

 )%(
من  قيمة 
ال�سفقات

اإجمايل 
امل�ساحة 

)األف.م.م(

)%( من 
اإجمايل 
امل�ساحة

عدد 
ال�سفقات

)%( من عدد 
ال�سفقات

20.0%28.55%29.46.3%30.0خيطان1

16.0%13.04%28.02.9%28.6القبلة2

12.0%16.93%14.23.7%14.5اجلهراء3

16.0%15.64%13.03.4%13.3حويل4

12.0%15.03%5.23.3%5.3�سباح الأحمد البحرية5

8.0%6.82%4.91.5%5.0املنقف6

4.0%2.11%3.00.5%3.1ال�سرق7

4.0%1.81%1.20.4%1.2الفروانية8

4.0%0.21%1.10.038%1.2مدينة الكويت9

4.0%0.21%0.00.040%0.05املهبولة10

امل�سدر: ح�سبت با�ستخدام البيانات الأ�سبوعية ال�سادرة عن وزارة العدل- اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق | رتبت املناطق ح�سب القيمة الإجمالية للتداول يف القطاع.

قطاعات )املخازن وال�سريط ال�ساحلي والقطاع احلريف واملعار�ص(

ح�سلت القطاعات الأربعة الأخرى على ما يعادل “3.3%” فقط من اإجمايل قيمة ال�سفقات املربمة 
يف ال�سوق العقاري خالل الربع الأول/ 2014. ولعدم توافر بيانات كاملة بخ�سو�س القطاعات اأحياًنا 
)حيث من املمكن عدم وقوع اأي �سفقة خالل اأحد الأرباع يف اأحد هذه القطاعات(، �سنحاول ب�سيء 

من الإيجاز تو�سيح اأهم مالمح ن�ساط هذه القطاعات خالل الربع احلايل.
يف حني مل تنفذ مل حت�سل اأي �سفقات خالل الربع احلايل يف قطاع املعار�س، فقد نفذت 5 �سفقات 
باإجمايل قيمة “23” مليون دينار كويتي يف قطاع ال�سريط ال�ساحلي. اإل اأن عدم توافر �سفقات يف 
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القطاع خالل الأرباع ال�سابقة منعنا من توفري اأ�سكال تو�سيحية تقارن تطور القطاع خالل الفرتات 
ال�سابقة. بينما توفر الأ�سكال )20( و )21( اإجمايل قيمة ال�سفقات ومتو�سطاتها وعددها لقطاع 

املخازن والقطاع احلريف:

�سكل )20(

اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة لقطاع املخازن

خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014(

�سكل )21(

اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة للقطاع احلريف 

خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014(
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وفيما حافظت اأ�سعار املرت املربع يف القطاع احلريف على نف�س امل�ستويات- تقريًبا- مقارنة مع الربع ال�سابق، 
اإل اأن ارتفاًعا مبقدار “35%” يف متو�سط الأ�سعار حتقق مقارنة مع نف�س الفرتة من العام املا�سي. اأما 
يف قطاع املخازن، فقد ح�سل ارتفاع بواقع “27%” يف متو�سط �سعر املرت املربع مقارنة مع الربع الرابع/ 

2013، مع انخفا�س يف متو�سط ال�سعر �سنويًّا قارب الـ“8%”، وهو ما تو�سحه الأ�سكال )22( و )23(:

�سكل )22(

تطور �سعر املرت املربع )د.ك( يف القطاع احلريف خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014(

�سكل )23(

تطور �سعر املرت املربع )د.ك( يف قطاع املخازن خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014(



39

وبالنظر لإجمايل امل�ساحة املباعة يف قطاعي احلريف واملخازن، فقد حافظ القطاع احلريف ن�سبيًّا على 
مقارنة  اأ�سعاف  بثالثة  املباعة  امل�ساحات  اإجمايل  زيادة يف  املخازن  قطاع  بينما حقق  امل�ستويات،  نف�س 

بالربع ال�سابق، وب�سعفني مقارنة مع نف�س الفرتة من العام ال�سابق، كما تو�سح الأ�سكال )24( و )25(:
�سكل )24( 

اإجمايل امل�ساحة املباعة يف �سفقات القطاع احلريف )األف.م.م(

خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013  الربع االأول/ 2014(

�سكل )25(

اإجمايل امل�ساحة املباعة يف �سفقات قطاع املخازن )األف.م.م(

خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014(
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ثالًثا: اأداء �سوق العقار الكويتي على م�ستوى املحافظات

  خالل الربع االأول/ 2014

يتابع هذا الف�سل حتليل اأهم �سمات �سوق العقار الكويتي يف حمافظات الكويت ال�ست، مراعًيا درا�سة 
اإجمايل قيمة وعدد ومتو�سط قيمة ال�سفقات املربمة يف كل حمافظة، مع متابعة تطورات اأ�سعار املرت 
العقارية  القطاعات  لكل من  الن�سبية  الأهمية  وتو�سيح  املحافظات،  املتداولة يف  وامل�ساحات  املربع 
الرئي�سية، حماوًل التو�سل ملتو�سطات �سعرية للمرت املربع لكل من القطاعات املختلفة يف املحافظات 

ال�ست، وملقًيا ال�سوء على اأهم املناطق التي �سهدت تداوًل يف كل حمافظة. وفيما يلي التفا�سيل:

 )*(
حمافظة العا�سمة

اإجمايل قيمة ال�سفقات املربمة، مدفوعة ب�سغوط  ارتفاًعا ملحوًظا يف  العا�سمة  �سهدت حمافظة 
العقارية على م�ستوى  التداولت  ب�سكل ملحوظ يف رفع وترية  الذي �ساهم  القطاع ال�ستثماري  من 
دينار،  مليون   ”340“ العا�سمة  حمافظة  يف  املنفذة  ال�سفقات  قيمة  اإجمايل  بلغ  حيث  املحافظة، 
بزيادة قاربت “117%” عن الربع ال�سابق، وما يعادل ثالثة اأ�سعاف ون�سف �سعف قيمة ال�سفقات 
املربمة يف الربع املقابل من العام املا�سي، لت�سل ح�سة حمافظة العا�سمة اإلى ما يزيد على “%26” 
من اإجمايل التداولت يف ال�سوق العقاري خالل الربع الأول. وقد جاء ذلك مرتافًقا مع ارتفاع ملحوظ 
يف متو�سط قيمة ال�سفقة بواقع “233%” مدفوًعا ب�سفقة من العيار الثقيل يف القطاع ال�ستثماري 
العا�سمة.  يف  التداولت  اإجمايل  من   ”%55.8“ وحدها  ت�سكل  كويتي  دينار  مليون   ”190“ وبقيمة 

ويو�سح ال�سكل )26( تفا�سيل ال�سفقات يف املحافظة ب�سيء من التف�سيل:

* يعك�س التقرير ال�سفقات الفعلية التي نفذت يف �سوق العقار الكويتي خالل الربع الأول/ 2014، ومن املالحظ من خالل مراجعة 
ال�سائدة يف  ال�سعرية  اأثرت على املتو�سطات  العا�سمة بالذات  التف�سيلية، ح�سول �سفقات �سخمة يف حمافظة  ال�سوق  بيانات 
ال�سوق، لذلك تذكر عزيزي القارئ اأن الأ�سكال واجلداول املدرجة تو�سح حركة التداولت العقارية الفعلية، وهي تعك�س واقع 
الأ�سعار يف ال�سوق وفًقا ملا نفذ من �سفقات فعليًّا، واأن هذه املتو�سطات ل تعك�س تقييًما ل�سعر اأي عقار يف اأي منطقة، فتقييم 

اأ�سعار العقارات يخ�سع ل�سوابط و�سروط مرتبطة اأ�سا�ًسا باخل�سائ�ص املميزة لكل عقار، لذا وجب التنويه.
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كما اأظهرت بيانات التداول الفعلية يف ال�سوق انخفا�س متو�سط �سعر املرت املربع يف مناطق العا�سمة 
القطاع  يف  وا�سعة  ومل�ساحات  ن�سبيًّا،  كبرية  �سفقات  من  وب�سغوط  ديناًرا،   ”864“ اإلى  لي�سل 
ال�ستثماري بالذات، اأثرت على املتو�سط ال�سعري العام ال�سائد يف املحافظة، لينخف�س متو�سط �سعر 
املرت املربع مقارنة مع الفرتة املقابلة من العام املا�سي مبقدار قارب الـ“13.2%”، وانخفا�س قارب 

الـ“45%” مقارنة مع الربع ال�سابق، كما يظهر يف ال�سكل )27(:

�سكل )26(

اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف حمافظة العا�سمة 

خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014(

�سكل )27( 

تطور �سعر املرت املربع )د.ك( يف حمافظة العا�سمة خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014(



42

كما ظهر اأثر ال�سفقات الكبرية، وب�سكل جلي، على اإجمايل امل�ساحات املباعة يف املحافظة، لريتفع 
الإجمايل بن�سبة فاقت الـ“297%”، لي�سل اإلى “395” األف م. م.، مبا ي�سكل “27.8%” من اإجمايل 
امل�ساحات املباعة يف ال�سوق اإجماًل خالل الربع الأول/ 2014، وليت�ساعف موؤ�سر اإجمايل امل�ساحة 
املباعة لي�سل اإلى اأكرث من اأربعة اأ�سعاف امل�ساحة املباعة خالل الربع الأول من عام 2013. يو�سح 

ال�سكل )28( التطور الكبري الواقع يف اإجمايل امل�ساحات املباعة خالل الأرباع اخلم�سة املا�سية:

وقد اأظهر ال�سوق ازدياًدا وا�سًحا يف حجم ال�سفقات العقارية املنفذة يف القطاع ال�ستثماري داخل 
املحافظة قارب ال�سعف. وبالنظر للتوزيع الن�سبي للعقارات املتداولة قطاعيًّا داخل املحافظة، حقق 
القطاع  من  كل  ح�ساب  على  القطاع  داخل  ال�سفقات  اإجمايل  من   ”%60.8“ ال�ستثماري  القطاع 

التجاري والقطاع ال�سكني، كما يظهر يف ال�سكل )29(:

�سكل )28( 

اإجمايل امل�ساحة املباعة يف حمافظة العا�سمة )األف.م.م( خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014( 
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اإل اأن الرتفاع يف ح�سة القطاع ال�ستثماري من اإجمايل قيمة ال�سفقات مل مينع النخفا�س الوا�سح 
من  هابًطا  ديناًرا،   ”888“ اإلى  لي�سل  املحافظة  يف  ال�ستثماري  القطاع  يف  املربع  املرت  اأ�سعار  يف 
يف  التدقيق  بعد  يعود  وذلك  ديناًرا،  بـ“3580”  واملقدر  ال�سابقني  الربعني  خالل  ال�سائد  املتو�سط 
باأ�سعار خالفت  اإلى ح�سول �سفقات كبرية  ال�سوق، وب�سكل رئي�سي،  تفا�سيل ال�سفقات املنفذة يف 
املتو�سط ال�سائد يف القطاع ال�ستثماري داخل املحافظة. ويو�سح ال�سكل التايل حركة الأ�سعار من 

العام املا�سي حتى الربع احلايل:

�سكل )29(

االأهمية الن�سبية لقيمة التداوالت يف اأهم القطاعات العقارية يف حمافظة العا�سمة

خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014( 

�سكل )30(

متو�سط �سعر املرت املربع )د.ك( للقطاعات الرئي�سية يف حمافظة العا�سمة

للفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014( 
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وقد جاءت الدعية يف مقدمة املناطق الأكرث تداوًل يف حمافظة العا�سمة، تلتها كل من القبلة وال�سرة. 
ويو�سح اجلدول التايل املناطق الع�سر الأكرث تداوًل يف املحافظة، علًما اأن بيانات هذه املناطق الع�سر 
وما  املباعة،  امل�ساحات  اإجمايل  من  و“%79.2”  ال�سفقات،  قيمة  اإجمايل  من   ”%89.3“ �سملت 

يقارب “53.4%” من اإجمايل عدد ال�سفقات كما يظهر اجلدول )6(:

جدول )6( املناطق الع�سر االأكرث تداواًل يف حمافظة العا�سمة يف الربع االأول/ 2014

املنطقةالرتتيب
اإجمايل قيمة 

ال�سفقات 
)م.د.ك(

 )%(
من  قيمة 
ال�سفقات

اإجمايل 
امل�ساحة 

)األف.م.م(

)%( من 
اإجمايل 
امل�ساحة

عدد 
ال�سفقات

)%( من عدد 
ال�سفقات

5.5%58.68%58.0231.3%197.6الدعية1

2.7%0.74%8.42.9%28.6القبلة2

7.5%9.011%4.135.6%13.9ال�سرة3

4.1%1.66%3.36.2%11.4ال�سويخ ال�سكنية4

6.2%2.39%3.39.0%11.3النزهة5

6.8%2.110%3.08.2%10.3عبداهلل ال�سامل6

6.2%1.39%3.05.2%10.2بنيد القار7

5.5%1.38%2.15.0%7.2ال�سامية8

% 0.432.1%2.01.6%6.9ال�سرق9

6.8%1.910%2.07.4%6.8الرو�سة10

 

اإجمايل قيمة ال�سفقات يف املحافظة 
340.7)م.د.ك(:

اإجمايل عدد ال�سفقات يف 
146املحافظة:

امل�سدر: ح�سبت با�ستخدام البيانات الأ�سبوعية ال�سادرة عن وزارة العدل- اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق | رتبت املناطق ح�سب القيمة الإجمالية للتداول يف املحافظة.



45

حمافظة حويل

اأظهرت ال�سفقات املنفذة يف حمافظة حويل، تراجًعا ن�سبيًّا يف اإجمايل القيمة الكلية ويف متو�سط 
قاربت  بن�سبة  ال�سفقات  قيمة  اإجمايل  انخف�س  حيث  املا�سي،  الربع  مع  مقارنة  ال�سفقة  قيمة 
عدد  اإجمايل  يف  ارتفاع  مع  دينار،  األف   ”706“ اإلى  ال�سفقة  قيمة  متو�سط  لي�سل  الـ“%12.1”، 
ال�سفقات املنفذة يف املحافظة، حمقًقا “359” �سفقة، بارتفاع قارب الـ“14%” مقارنة مع الربع 
اإجمايل  انخفا�س يف  2013. كما لوحظ  الأول/  الربع  املنفذة يف  ال�سفقات  ال�سابق، وبنف�س عدد 
“4%” مقارنة مع الربع املقابل من العام املا�سي. وقد جاءت هذه  قيمة ال�سفقات بن�سبة قاربت 
وقد  �سابًقا.  اأو�سحناه  الذي  ال�سكني  القطاع  يف  الن�سبي  الهدوء  من  اأ�سا�ًسا  الن�سبية  النخفا�سات 
احتلت ال�سفقات املربمة يف املحافظة ن�سبة “19.5%” من اإجمايل قيمة ال�سفقات يف ال�سوق للربع 

الأول/ 2014. وفيما يلي تفا�سيل ال�سفقات يو�سحها ال�سكل )31(:

ا طفيًفا ب�سغط من القطاع ال�سكني لي�سل متو�سط  كما اأظهرت بيانات متو�سطات الأ�سعار انخفا�سً
�سعر املرت املربع يف املحافظة اإلى “1283” ديناًرا، بانخفا�س قارب الـ“8.8%” مقارنة بالربع ال�سابق، 

وارتفاع �سنوي قارب “13%” عن الربع املقابل من العام املا�سي، كما يو�سح ال�سكل )32(:

�سكل )31(

اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف حمافظة حويل

خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014( 



46

 

ا  �سنويًّ ا  وانخفا�سً ال�سابق،  الربع  مع  مقارنة  ن�سبيًّا  ثباًتا  املباعة  امل�ساحات  اإجمايل  موؤ�سر  ويظهر 
مبقدار يقارب “18%” مقارنة مع الربع املقابل من العام املا�سي، كما يو�سح ال�سكل )33(:

يف  العقارية  التداولت  من  الأكرب  احل�سة  ال�ستثماري  القطاع  احتل  فقد  ال�سوق،  ن�ساط  ومبتابعة 
حمافظة حويل، حمقًقا “53.5%” من اإجمايل قيمة التداولت يف املحافظة، مع تراجع ن�سبي يف 

القطاع ال�سكني، كما يظهر ال�سكل )34(:

�سكل )32(

تطور �سعر املرت املربع )د.ك( يف حمافظة حويل خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014( 

�سكل )33(

اإجمايل امل�ساحة املباعة يف حمافظة حويل )األف.م.م( خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014(
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ومل تالحظ فروق كبرية يف متو�سطات اأ�سعار املرت املربع للقطاع ال�سكني يف حمافظة حويل، حيث 
ارتفع بن�سبة ت�سل اإلى “2.9%” فقط. بينما حقق القطاع التجاري ارتفاًعا كبرًيا بواقع “%30.8”. 

ا بن�سبة قاربت “17.9%”، كما يو�سح ال�سكل )35(: وجاء القطاع ال�ستثماري منخف�سً

�سكل )34( 

االأهمية الن�سبية لقيمة التداوالت يف اأهم القطاعات العقارية يف حمافظة حويل

خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014( 

�سكل )35(

متو�سط �سعر املرت املربع )د.ك( للقطاعات الرئي�سية يف حمافظة حويل 

خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014( 
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كما جاءت املناطق الع�سر الأكرث تداوًل يف املحافظة لتغطي “91.2%” من اإجمايل قيمة التداولت، 
و“89.3%” من اإجمايل امل�ساحات املباعة مقابل “85.8%” من املجموع الإجمايل لعدد ال�سفقات، 
التوايل. تظهر  و�سلوى على  تلتها كل من حويل واجلابرية  الأولى،  املرتبة  ال�ساملية  واحتلت منطقة 

التفا�سيل يف اجلدول )7(:
جدول )7( املناطق الع�سر االأكرث تداواًل يف حمافظة حويل يف الربع االأول/ 2014

املنطقةالرتتيب
اإجمايل قيمة 

ال�سفقات 
)م.د.ك(

 )%(
من  قيمة 
ال�سفقات

اإجمايل 
امل�ساحة 

)األف.م.م(

)%( من 
اإجمايل 
امل�ساحة

عدد 
ال�سفقات

)%( من عدد 
ال�سفقات

25.6%29.792%36.158.6%91.4ال�ساملية1

11.1%10.440%17.020.6%43.0حويل2

9.7%10.935%8.121.4%20.6اجلابرية3

7.8%11.728%7.923.0%19.9�سلوى4

8.9%5.232%5.710.3%14.3ال�سعب البحري5

7.0%7.725%4.615.1%11.5الرميثية6

4.2%4.115%4.28.2%10.7ال�سديق7

4.5%3.416%3.16.8%7.8ال�سالم8

3.3%3.312%2.46.4%6.0م�سرف9

3.6%3.013%2.35.8%5.8الزهراء10

 
اإجمايل قيمة ال�سفقات يف 

253.3املحافظة )م.د.ك(:
اإجمايل عدد ال�سفقات يف 

359املحافظة:

امل�سدر: ح�سبت با�ستخدام البيانات الأ�سبوعية ال�سادرة عن وزارة العدل- اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق | رتبت املناطق ح�سب القيمة الإجمالية للتداول يف املحافظة.
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حمافظة الفروانية

قيمة  ومتو�سط  ال�سفقات،  )عدد  لل�سوق  الثالثة  املحاور  يف  ارتفاًعا  الفروانية  حمافظة  �سهدت 
امل�ستثمرين  قبل  من  متزايًدا  اهتماًما  يظهر  الذي  الأمر  ال�سفقات(،  قيمة  واإجمايل  ال�سفقة، 
اأ�سعار  يف  طفيف  وارتفاع  ال�ستثماري،  القطاع  يف  اأكرب  بن�ساط  مدفوًعا  باملحافظة،  وامل�ساربني 
الربع  الفعلية املربمة يف املحافظة خالل  اإح�ساءات ال�سفقات  اأو�سحت  ال�سكنية، حيث  العقارات 
وبواقع  دينار،  مليون   ”154“ يقارب  ما  اإلى  لي�سل  ال�سفقات  قيمة  اإجمايل  ارتفاع   2014 الأول/ 
“11.8%” من اإجمايل قيمة ال�سفقات يف ال�سوق. كما ارتفع عدد ال�سفقات املنفذة يف املحافظة 

بواقع “35%” لي�سل اإلى “216” �سفقة، ومبتو�سط قيمة لل�سفقة بلغ “715” األف دينار، بارتفاع 
ا �سنويًّا يف اإجمايل  قارب “1%” عن الربع ال�سابق. كما جتدر الإ�سارة اإلى اأن املحافظة حققت منوًّ

قيمة ال�سفقات العقارية و�سل اإلى “29.2%”، كما يظهر ال�سكل )36(:

ومبتابعة متو�سطات �سعر املرت املربع على م�ستوى املحافظة قطاعيًّا، نالحظ ثباًتا ن�سبيًّا يف م�ستويات 
ا �سنويًّا قارب الـ“27.5%” مقارنة بالفرتة  الأ�سعار مقارنة بالربع املا�سي، بينما حققت الأ�سعار منوًّ

املقابلة من العام املا�سي، كما يو�سح ال�سكل )37(:

�سكل )36(

 اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف حمافظة الفروانية

خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014(
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وفيما يخ�س اإجمايل امل�ساحات املباعة يف املحافظة، فقد اأظهرت حمافظة الفروانية ارتفاًعا ملحوًظا 
مقارنة بالربع املا�سي قدر بـ“35.5%”، وبواقع “111” مرًتا مربًعا، وبنمو �سنوي قدر بـ“%1.3” 

فقط، كما يو�سح ال�سكل )38(:

ومل تخالف حمافظة الفروانية التوجه العام يف ال�سوق، حيث ارتفعت م�ساهمة القطاع ال�ستثماري 
من اإجمايل قيمة التداولت يف املحافظة لت�سل اإلى “43.3%” من الإجمايل. وقد جاء هذا الرتفاع 

على ح�ساب كل من القطاع ال�سكني والتجاري. وتت�سح التفا�سيل من خالل ال�سكل )39(:

�سكل )37(

 تطور �سعر املرت املربع )د.ك( يف حمافظة الفروانية خالل الفرتة )الربع االأول/ -2013 الربع االأول/ 2014(

�سكل )38( 

اإجمايل امل�ساحة املباعة يف حمافظة الفروانية )األف.م.م( خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014(
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وبالنظر مل�ستويات الأ�سعار قطاعيًّا، فقد حقق القطاع التجاري ارتفاًعا ملحوًظا يف الأ�سعار قارب 
الـ“66%” مقارنة بالربع ال�سابق، بينما حافظ قطاعا ال�ستثماري وال�سكني على م�ستويات اأ�سعار 
متقاربة، مع ارتفاع ملحوظ لكل منهما على امل�ستوى ال�سنوي، ومبقارنة الأ�سعار مع الربع املقابل من 

العام املا�سي، كما يظهر ال�سكل )40(:

�سكل )39( 

االأهمية الن�سبية لقيمة التداوالت يف اأهم القطاعات العقارية يف حمافظة الفروانية

 خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014(

�سكل )40(

 متو�سط �سعر املرت املربع )د.ك( للقطاعات الرئي�سية يف حمافظة الفروانية

خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014(
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وفيما يخ�س املناطق الع�سر الأكرث تداوًل، فقد �ساهمت هذه املناطق مبا و�سل اإلى “92.8%” من 
و“81%” من جمموع عدد  املباعة،  امل�ساحات  اإجمايل  و“84.6%” من  ال�سفقات،  اإجمايل قيمة 
ال�سفقات املربمة يف املحافظة خالل هذا الربع، وجاءت مدينة الفروانية يف املرتبة الأولى، تلتها كل 

من خيطان والعار�سية والأندل�س. والتفا�سيل يف اجلدول )8(:
جدول )8( املناطق الع�سر االأكرث تداواًل يف حمافظة الفروانية يف الربع االأول/ 2014

املنطقةالرتتيب
اإجمايل قيمة 

ال�سفقات 
)م.د.ك(

 )%(
من  قيمة 
ال�سفقات

اإجمايل 
امل�ساحة 

)األف.م.م(

)%( من 
اإجمايل 
امل�ساحة

عدد 
ال�سفقات

)%( من عدد 
ال�سفقات

33.8%29.173%31.032.4%47.9الفروانية1

9.3%13.620%28.015.1%43.2خيطان2

9.7%13.121%11.014.6%17.0العار�سية3

9.7%9.521%4.410.6%6.8الأندل�س4

2.3%3.45%3.83.7%5.8الرقعي5

4.2%2.09%3.62.3%5.6العار�سية احلرفية6

1.9%2.94%3.33.2%5.2اأبرق خيطان7

4.6%4.810%3.15.3%4.8جليب ال�سيوخ8

4.6%3.510%2.33.9%3.6ا�سبيلية9

0.9%2.72%2.33.0%3.5العار�سية خمازن10

 

اإجمايل قيمة ال�سفقات يف 
154.5املحافظة )م.د.ك(:

اإجمايل عدد ال�سفقات يف 
216املحافظة:

امل�سدر: ح�سبت با�ستخدام البيانات الأ�سبوعية ال�سادرة عن وزارة العدل- اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق | رتبت املناطق ح�سب القيمة الإجمالية للتداول يف املحافظة.
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حمافظة االأحمدي

تظهر بيانات ال�سوق ملحافظة الأحمدي ارتفاًعا يف متو�سطات الأ�سعار رغم النخفا�س الن�سبي يف قيمة 
التداولت الإجمالية لت�سل اإلى “290” مليون دينار، وبانخفا�س قارب “8.4%” عن الربع ال�سابق. 
ا بن�سبة “20.2%” عند مقارنتها بالربع املقابل من عام 2013.  اإل اأن قيمة التداولت قد منت �سنويًّ
جتدر الإ�سارة اإلى اأن اإجمايل قيمة التداولت يف حمافظة الأحمدي �ساهمت مبا مقداره “%22.3” 
من اإجمايل قيمة ال�سفقات يف ال�سوق خالل الربع احلايل، كما تظهر البيانات ارتفاع متو�سط قيمة 
ال�سفقة لت�سل اإلى “402” األف دينار بزيادة بلغت “7.2%” عن الربع ال�سابق، و“54.1%” عن 
الربع  عن   ”%16.5“ بواقع  ال�سفقات  عدد  انخفا�س  لوحظ  كما  املا�سي،  العام  من  املقابل  الربع 

ال�سابق، لت�سل اإلى اإجمايل 723 �سفقة فقط، والتفا�سيل يف ال�سكل )41(:

اأما على �سعيد متو�سط اأ�سعار املرت املربع، فقد حققت املحافظة ارتفاًعا يقدر بـ“12%” لي�سل �سعر 
املرت املربع خالل الربع الأخري اإلى “707” دنانري، وبارتفاع �سنوي مقارنة بالربع الأول/ 2013 قدر 

بـ“56.6%”. ويو�سح ال�سكل )42( التفا�سيل لفرتة التحليل:

�سكل )41(

 اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف حمافظة االأحمدي

خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014( 
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ا قدر بـ“18.1%”، لي�سل جمموع ما مت تداوله  وقد اأظهر موؤ�سر اإجمايل امل�ساحات املباعة، انخفا�سً
من م�ساحات اإلى “411” األف مرت مربع، الأمر الذي قد يف�سره ارتفاع الأ�سعار الذي لوحظ خالل 

الربع الأول. ويو�سح ال�سكل )43( اإجمايل امل�ساحات املتداولة:

وقد اتبعت حمافظة الأحمدي الجتاه ال�سائد يف ال�سوق، حيث ارتفعت ح�سة القطاع ال�ستثماري 
كما  وال�سكني،  التجاري  القطاعني  من  كل  ح�سة  يف  وا�سح  انخفا�س  مع   ،”%57.5“ اإلى  لت�سل 

يو�سح ال�سكل )44(:

�سكل )42( 

تطور �سعر املرت املربع )د.ك( يف حمافظة االأحمدي خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014(

�سكل )43(

 امل�ساحة املباعة يف حمافظة االأحمدي )األف.م.م( خالل الفرتة )الربع االأول/ -2013 الربع االأول/ 2014(
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يف  ملحوًظا  ارتفاًعا  والتجاري  ال�ستثماري  قطاعي  من  كل  حقق  فقد  قطاعيًّا،  الأ�سعار  وبتحليل 
متو�سط �سعر املرت املربع يف حمافظة الأحمدي، مع انخفا�س ن�سبي يف اأ�سعار ال�سكني. ويو�سح ال�سكل 
)45( التفا�سيل )مع مالحظة اأن اأ�سعار القطاع التجاري يف املحافظة عن الربعني الثاين/ 2013 
القطاع  باب  �سابًقا يف  التي حتدثنا عنها  التجارية  الأرا�سي  ب�سفقات  تاأثرت  قد   2013 والرابع/ 
التجاري، الأمر الذي قد يجعل الأرقام املمثلة يف ال�سورة ل تعك�س الأ�سعار ال�سائدة يف ال�سوق لهذين 

الربعني ب�سكل دقيق، دون املزيد من التدقيق يف خ�سائ�س ال�سفقات فرديًّا(:

�سكل )44(

االأهمية الن�سبية لقيمة التداوالت يف اأهم القطاعات العقارية يف حمافظة االأحمدي 

خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014(

�سكل )45(

 متو�سط �سعر املرت املربع )د.ك( للقطاعات الرئي�سية يف حمافظة االأحمدي

 خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014(
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وبتجميع بيانات املناطق الع�سر الأكرث تداول يف املحافظة، والتي غطت “97.2%” من اإجمايل قيمة 
ال�سفقات،  عدد  اإجمايل  من  و“%94.1”  املباعة  امل�ساحات  اإجمايل  من  و“%96.4”  التداولت، 
جاءت منطقة املهبولة يف املرتبة الأولى، متبوعة مبنطقة �سباح الأحمد البحرية واملنقف والفنطا�س. 

ويو�سح اجلدول )9( بقية املناطق:

جدول )9( املناطق الع�سر االأكرث تداواًل يف حمافظة االأحمدي يف الربع االأول/ 2014

املنطقةالرتتيب
اإجمايل قيمة 

ال�سفقات 
)م.د.ك(

 )%(
من  قيمة 
ال�سفقات

اإجمايل 
امل�ساحة 

)األف.م.م(

)%( من 
اإجمايل 
امل�ساحة

عدد 
ال�سفقات

 )%(
من عدد 
ال�سفقات

29.2%15.4211%31.263.4%90.6املهبولة1

39.6%54.7286%25.9224.7%75.4�سباح الأحمد البحرية2

4.3%4.731%11.619.3%33.6املنقف3

4.1%5.930%10.724.1%31.1الفنطا�س4

3.5%5.125%9.920.8%28.8الفحيحيل5

7.2%5.152%2.320.8%6.7اخلريان6

1.4%1.310%2.25.5%6.4اأبو حليفة7

1.8%1.413%1.65.9%4.6العقيلة8

1.2%1.69%1.06.5%3.0هدية9

1.8%1.313%0.85.2%2.3علي �سباح ال�سامل10

 

اإجمايل قيمة ال�سفقات يف املحافظة 
340.7)م.د.ك(:

اإجمايل عدد ال�سفقات 
146يف املحافظة:

امل�سدر: ح�سبت با�ستخدام البيانات الأ�سبوعية ال�سادرة عن وزارة العدل- اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق | رتبت املناطق ح�سب القيمة الإجمالية للتداول يف املحافظة.
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حمافظة اجلهراء

رغم النخفا�س الطفيف يف عدد ال�سفقات املربمة يف حمافظة اجلهراء خالل الربع الأول/ 2014، 
مليون   ”49“ اإلى  لي�سل  ال�سفقات،  قيمة  اإجمايل  “21.7%” قد طراأ على  بن�سبة  ارتفاًعا  اأن  اإل 
وقد  بـ“%29.5”.  قدرت  بزيادة  دينار،  األف   ”522“ بالًغا  ال�سفقة  قيمة  معدل  ولريتفع  دينار، 
�ساهم يف هذا الرتفاع يف زيادة ح�سة القطاع ال�ستثماري من اإجمايل ال�سفقات، مع بقاء القطاع 
ال�سكني حمافًظا على احل�سة الأكرب يف �سوق العقارات يف املحافظة. ويو�سح ال�سكل )46( تفا�سيل 

متو�سطات ال�سفقات:

ديناًرا،   1072 اإلى  لي�سل  املربع  املرت  �سعر  ارتفع  فقد  املحافظة،  يف  امل�سجلة  ال�سفقات  ومبتابعة 
الربع  مع  مقارنة  ال�سعف  يقارب  ارتفاع  مقابل  ال�سابق،  بالربع  مقارنة   ”%21.7“ قارب  بارتفاع 

املقابل من العام ال�سابق. ويو�سح ال�سكل )47( التفا�سيل:

�سكل )46(

 اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف  حمافظة اجلهراء

 خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014( 
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ويظهر �سكل اإجمايل امل�ساحات املباعة ا�ستمرار نف�س م�ستويات الربع ال�سابق، مع ارتفاع يف اإجمايل 
امل�ساحة املباعة �سنويًّا قارب الـ “31.9%”، كما يو�سح ال�سكل )48(:

املربمة يف  ال�سفقات  اإجمايل  ال�ستثماري من  القطاع  ت�ساعف ح�سة  ال�سوق  بيانات  اأظهرت  كما 
املحافظة، ومرة اأخرى على ح�ساب القطاعني ال�سكني والتجاري، كما هو وا�سح يف ال�سكل )49(:

�سكل )47( 

تطور �سعر املرت املربع )د.ك( يف حمافظة اجلهراء خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014(

�سكل )48( 

اإجمايل امل�ساحات املباعة يف حمافظة اجلهراء )األف.م.م( خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014(
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ومبتابعة م�ستويات الأ�سعار قطاعيًّا، فقد ارتفعت اأ�سعار املرت املربع لكل من قطاعي ال�ستثماري وال�سكني 
بواقع “15%” لل�سكني، و“13.7%” لال�ستثماري، مع انخفا�س يف قيمة املرت املربع يف القطاع التجاري 
الـ“7.2%” مقارنة مع الربع ال�سابق. ويو�سح ال�سكل )50( م�ستويات الأ�سعار وفًقا لل�سفقات  قارب 

التي �سهدها ال�سوق خالل الربع الأول/ 2014 )مع مالحظة عدم توافر بيانات للربع الأول/2013(:

�سكل )49(

 االأهمية الن�سبية لقيمة التداوالت يف اأهم القطاعات العقارية يف حمافظة اجلهراء 

خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014(

�سكل )50(

متو�سط �سعر املرت املربع )د.ك( للقطاعات الرئي�سية يف حمافظة اجلهراء

خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2013 - الربع االأول/ 2014( 
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وقد جاءت مدينة اجلهراء يف مقدمة املناطق الع�سر الأكرث تداوًل يف املحافظة، تبعتها كل من منطقة 
�سعد العبد اهلل والق�سر. انح�سرت التداولت يف هذه املناطق الع�سر ح�سًرا )اأي اأنها تغطي %100 

من اإجمايل التداولت يف ال�سوق(. ويو�سح اجلدول )10( التفا�سيل:

 جدول )10( املناطق الع�سر االأكرث تداواًل يف حمافظة اجلهراء يف الربع االأول/ 2014

املنطقةالرتتيب
اإجمايل قيمة 

ال�سفقات 
)م.د.ك(

 )%(
من  قيمة 
ال�سفقات

اإجمايل 
امل�ساحة 

)األف.م.م(

)%( من 
اإجمايل 
امل�ساحة

عدد 
ال�سفقات

)%( من عدد 
ال�سفقات

14.9%29.914%54.813.7%26.9اجلهراء1

50.0%41.147%24.518.8%12.0�سعد العبد اهلل2

9.6%10.99%8.55.0%4.2الق�سر3

8.5%7.08%4.93.2%2.4جابر الأحمد4

4.3%3.54%2.71.6%1.3القريوان5

7.4%4.37%2.42.0%1.2الواحة6

3.2%1.63%1.10.7%0.6العيون7

1.1%0.91%0.50.4%0.3الن�سيم8

1.1%0.91%0.50.4%0.2النعيم9

 

اإجمايل قيمة ال�سفقات يف 
49.1املحافظة )م.د.ك(:

اإجمايل عدد ال�سفقات يف 
94املحافظة:

امل�سدر: ح�سبت با�ستخدام البيانات الأ�سبوعية ال�سادرة عن وزارة العدل- اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق | رتبت املناطق ح�سب القيمة الإجمالية للتداول يف املحافظة.
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حمافظة مبارك الكبري

�سهدت حمافظة مبارك الكبري ارتفاعات على جميع امل�ستويات، فقد ارتفع اإجمايل قيمة التداولت 
“16.3%” من اإجمايل التداولت يف ال�سوق خالل  “212” مليون دينار، بح�سة بلغت  اإلى  لي�سل 
بن�سبة  ال�سفقات  جمموع  ارتفع  كما  ال�سابق.  الربع  عن   ”%94.7“ بلغت  وبزيادة  احلايل،  الربع 
الأرقام  وتوؤكد هذه  ال�سابق.  الربع  “55.5%” عن  بواقع  ال�سفقة  قيمة  متو�سط  وارتفع   .”%25“

التوجه ال�سائد منذ الربع ال�سابق بتوجه امل�ستثمرين لال�ستثمار وامل�ساربة يف الأرا�سي الف�ساء يف 
ال�سكل )51(  ويو�سح  ب�سكل ملحوظ.  فيها  ال�ستثماري  القطاع  ارتفاع حل�سة  مع  املحافظة،  هذه 

تفا�سيل متو�سطات ال�سفقات يف املحافظة للربع احلايل:

ومل تخالف متو�سطات اأ�سعار املرت املربع الجتاه ال�سائد يف املحافظة ككل، حيث ارتفع متو�سط �سعر 
“9.4%” مقارنة مع الربع املقابل من  املرت بن�سبة “16.6%” مقارنة بالربع ال�سابق، ومبا ن�سبته 

العام املا�سي، كما يو�سح ال�سكل )52(:

�سكل )51( 

اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف حمافظة مبارك الكبري 

خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014(
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لرتتفع  املباعة،  امل�ساحات  اإجمايل  على  املحافظة  يف  ال�ستثمار  على  املتزايد  الإقبال  انعك�س  وقد 
بن�سبة تقارب “67%” مقارنة بالربع ال�سابق، وحتقق ن�سبة منو �سنوية قاربت الـ”65%” باملقارنة 

مع نف�س الفرتة من العام ال�سابق، وهو ما يظهره ال�سكل )53(:

وقد ا�ستمر القطاع ال�سكني يف احتالل احل�سة الأكرب من حجم التداول يف املحافظة، مع تراجع بلغ “%10” 
تقريًبا عن الربع ال�سابق، وارتفاع ملمو�س يف ح�سة القطاع ال�ستثماري، كما يو�سح ال�سكل )54(:

�سكل )52( 

تطور �سعر املرت املربع )د.ك( يف حمافظة مبارك الكبري خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014(

�سكل )53(

 اإجمايل امل�ساحة املباعة يف حمافظة مبارك الكبري )األف.م.م( خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014( 
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ومبتابعة اأ�سعار املرت املربع للقطاعات املختلفة يف املحافظة، لوحظ حتقيق كل من قطاعي ال�سكني 
وال�ستثماري ارتفاع بواقع “8.4%” يف الأول، و“11.8%” يف الثاين. بينما انخف�س ال�سعر للقطاع 

احلريف بواقع “20%”. ويو�سح ال�سكل )55( متو�سطات الأ�سعار لأهم القطاعات:
�سكل )55(

 متو�سط �سعر املرت املربع )د.ك( للقطاعات الرئي�سية يف حمافظة مبارك الكبري

خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014( 

�سكل )54( 

االأهمية الن�سبية لقيمة التداوالت الأهم القطاعات العقارية يف حمافظة مبارك الكبري 

خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014( 
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وغطت املناطق الع�سر الأكرث تداوًل ما يفوق “99%” من اإجمايل التداولت يف ال�سوق على �سعيد كل 
من القيمة وامل�ساحة وعدد ال�سفقات. وجاءت اأبو فطرية يف املرتبة الأولى، تلتها كل من الفنيطي�س 

و�سباح ال�سامل وامل�سيلة. تظهر التفا�سيل يف اجلدول )11(:

جدول )11( املناطق الع�سر االأكرث تداواًل يف حمافظة مبارك الكبري يف الربع االأول/ 2014

املنطقةالرتتيب
اإجمايل قيمة 

ال�سفقات 
)م.د.ك(

 )%(
من  قيمة 
ال�سفقات

اإجمايل 
امل�ساحة 

)األف.م.م(

)%( من 
اإجمايل 
امل�ساحة

عدد 
ال�سفقات

)%( من عدد 
ال�سفقات

38.9%34.2170%27.787.5%58.8اأبو فطرية1

31.8%31.4139%27.680.2%58.5الفنيطي�س2

10.8%12.747%18.932.5%40.0�سباح ال�سامل3

2.1%4.59%8.911.5%18.9امل�سيلة4

8.0%6.535%6.616.5%13.9امل�سايل5

1.6%6.17%6.615.5%13.9اأبو احل�ساين6

2.5%1.611%1.44.2%2.9القرين7

1.8%1.38%0.93.2%2.0الق�سور8

1.4%0.96%0.92.4%1.9العدان9

0.7%0.43%0.31.0%0.6مبارك الكبري10

 

اإجمايل قيمة ال�سفقات يف 
212.1املحافظة )م.د.ك(:

اإجمايل عدد ال�سفقات يف 
437املحافظة:

امل�سدر: ح�سبت با�ستخدام البيانات الأ�سبوعية ال�سادرة عن وزارة العدل- اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق | رتبت املناطق ح�سب القيمة الإجمالية للتداول يف املحافظة.
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اخلال�سة

ربع  و  �سهري  اأ�سا�س  وعلى  املا�سية  �سهرا  ع�سر  اخلم�سة  خالل  الكويتي  العقار  �سوق  اأداء  مبتابعة 
الإجمالية  القيمة  موؤ�سري  على  ارتفاعات  بتحقيق  متوا�سل  وب�سكل  ال�سوق  ا�ستمرار  لوحظ  �سنوي 
لل�سفقات )حمققا رقما قيا�سيا بواقع 1251 مليون دينار(  ومتو�سط قيمة ال�سفقة )بواقع 673 
األف دينار لل�سفقة الواحدة(، مع تذبذب يف عدد ال�سفقات املربمة ربعيا -�سعودا ونزول-، جاءت 
الربعني  يف  خا�سة  ال�ستثماري  القطاع  يف  املتزايد  الن�ساط  من  اأ�سا�سي  وب�سكل  الرتفاعات  هذه 
الأخريين )مرتفعا من 466 مليون دينار يف الربع ال�سابق لي�سل اإلى 612 مليون دينار خالل الربع 
احلايل(، مع تباطوؤ ن�سبي يف القطاع ال�سكني )حيث ارتفع بواقع خم�سة ماليني دينار فقط خالل 
الربع احلايل( وثبات ن�سبي يف القطاع التجاري مع تفاوتات يف القطاعات الأخرى والتي ل ت�سكل 

اأثرا ملمو�سا على جممل اأداء ال�سوق ب�سبب حجم التداول املتوا�سع ن�سبيا. يف هذه القطاعات.
كما �ساهم الن�ساط املتزايد يف القطاع ال�ستثماري يف رفع ح�سته من اإجمايل قيمة التداولت من 
2013 اإلى »48.9%« خالل الربع احلايل، جاء ذلك على  »43.1%« خالل الربع الأخري من عام 
اإلى  التداولت  قيمة  اإجمايل  من  ح�سته  انخف�ست  والذي  اأ�سا�سي  ب�سكل  ال�سكني  القطاع  ح�ساب 
»39.6%« بعدما قاربت ال »45.9« يف الربع الخري من عام 2013، بينما خ�سر القطاع التجاري 

»2%« من ح�سته ل�سالح القطاع ال�ستثماري والقطاعات الهام�سية الأخرى.
ن�سبيا  ثباتا  ال�سكنية  العقارات  اأظهرت  الكويتي، فقد  العقار  �سوق  ال�سعرية يف  التطورات  وبدرا�سة 
يف  املربمة  ال�سفقات  وعدد  املباعة  امل�ساحات  موؤ�سري  يف  ن�سبي  ارتفاع  مع  املربع،  املرت  �سعر  يف 
القطاع، والذي قد يعك�س ا�ستمرار تزايد الطلب على القطاع ال�سكني خا�سة يف مناطق �سباح الأحمد 
البحرية، واأبو فطرية والفنيطي�س مع هدوء ن�سبي يف وترية تزايد الأ�سعار التي �سهدها القطاع خالل 
الفرتات ال�سابقة، اأما يف القطاع ال�ستثماري فقد �سهد ثباتا ن�سبيا يف موؤ�سرات الأ�سعار، مع ارتفاع 
القطاع  الإجمايل يف  ال�سفقات  عدد  ارتفاع  مع  ترافقت  والتي  املباعة  امل�ساحات  موؤ�سر  وا�سح يف 
والذي قد يعك�س تزايد القبال على القطاع ال�ستثماري والذي لوحظ خالل فرتات �سابقا، ما يعك�س 
وعيا اأكرب من قبل امل�ستثمرين بواقع اأن القطاع ال�ستثماري ي�سكل وعاء ا�ستثماريا ذو خماطرة اأقل 
ن�سبيا من القطاع ال�سكني وذلك نظرا للتوقعات اليجابية للقطاع خا�سة يف حال ا�ستمرار اأو تعزيز 
ا�سكانية  م�ساريع  بتنفيذ  الدولة  ببدء  التخوفات  عن  وابتعاده  الكويت  دولة  يف  التنمية  خطة  تنفيذ 
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وت�سليمها للمواطنني الأمر الذي قد ي�ساهم يف خف�س الطلب على القطاع ال�سكني يف املدى املتو�سط، 
اأما القطاع التجاري فقد اظهر ارتفاعا يف م�ستويات الأ�سعار رغم توا�سع عدد ال�سفقات والثبات 
الن�سبي يف اإجمايل قيمة العقارات التجارية املتداولة، مع تفاوتات يف القطاعات الهام�سية الأخرى 

يف ال�سوق.
وبتحليل حركة ال�سوق جغرافيا، فقد ا�ستمرت حمافظة العا�سمة بتحقيق ارتفاعات يف اإجمايل قيمة 
التداولت مدفوعة بالتداولت يف القطاع ال�ستثماري ب�سكل اأ�سا�سي والذي �ساهم مبقدار »%60.8« 
ا�ستثنينا  ما  اإذا  املربع  املرت  �سعر  يف  طفيف  انخفا�س  مع  املحافظة،  يف  ال�سفقات  اإجمايل  من 
�سفقة كبرية ومنفردة ح�سلت يف املحافظة وحتديدا يف منطقة الدعية اأثرت على متو�سط ال�سعر 
قيمة  يف  انخفا�س  مع  حويل  حمافظة  يف  ال�سكني  القطاع  ح�سة  ارتفاع  لوحظ  كما  املحافظة،  يف 
اإجمايل التداولت العقارية يف املحافظة، وانخفا�س ن�سبي يف موؤ�سرات الأ�سعار وب�سغط من القطاع 
ال�سكني لتحتل منطقتي ال�ساملية وحويل احل�سة الأكرب من التداولت التي نفذت بداخل املحافظة، 
فيما �سهدت املحافظات الأخرى ارتفاعا يف قيمة التداولت الإجمالية مدفوعة بزيادات متفاوتة يف 

القطاع ال�ستثماري.
اأبريل/2014 ومبالحظة  الأولى من �سهر  الأ�سابيع  التقرير احلايل، وبيانات  ومبراجعة خمرجات 
الثبات الن�سبي يف اأ�سعار الفائدة على الودائع ملدة 12 �سهرا والذي ترافق مع انخفا�س طفيف يف 
اأ�سعار الفائدة على الودائع )لثالث و�ستة �سهور(، والنخفا�س يف قيمة ودائع القطاع اخلا�س لأجل  
خالل �سهري يناير وفرباير 2014، يبدو اأن �سوق العقار الكويتي �سيحافظ على الأقل على نف�س وترية 
الرتفاعات احلالية على املدى الق�سري مدفوعا بن�ساط متزايد يف القطاع ال�ستثماري ومرتافقا مع 
الكويتية  اأو تخطط احلكومة  بداأت  التي  التنموية  امل�ساريع  والتي تعززها  للقطاع  النظرة اليجابية 
القت�ساد  لأداء  امل�ستقرة  اليجابية  والنظرة  القادمة،  القليلة  وال�سنوات  الأ�سهر  خالل  لتنفيذها 
الكويتي خالل ال�سنة احلالية وال�سنوات املقبلة مع عدم اإغفال �سرط احلفاظ على نف�ص م�ستويات 
اأ�سعار ومعدلت الطلب على النفط عامليا، كما يتوقع  اأ�سا�سا با�ستقرار  النفاق احلكومي واملرتبط 
اأن يعزز الهتمام املتزايد من قبل احلكومة الكويتية وجمل�س الأمة بالق�سايا ال�سكانية من الهدوء 
الن�سبي يف قيمة واأ�سعار التداولت يف القطاع ال�سكني خالل ال�سنوات الثالث القادمة خا�سة اإذا ما 
نفذت احلكومة م�ساريع تهدف وب�سكل جدي اإلى حل مع�سلة التزايد امل�ستمر يف الطلبات الإ�سكانية 
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ال�سوق  �سهدها  والتي  املختلفة  القطاعات  اإيجارات  الرتفاع يف معدلت  اإ�سارات  اأن  كما  القائمة،  
على  العائد  ارتفاع يف  من  ت�سببه  قد  ملا  ال�سوق  ن�ساط  من  تعزز  قد  القادمة  القليلة  الأ�سهر  خالل 

ال�ستثمار م�ستقبال بعد متكن مالك العقارات من رفع قيمة الإيجارات للم�ستاأجرين احلاليني.
جتدر  تطوراته،  اأهم  ومتابعة  الكويتي  العقار  �سوق  اأداء  تتبع  يف  التقرير  هذا  اأهمية   ورغم  اأخريا 
الإ�سارة اإلى حاجة �سوق العقار الكويتي لقاعدة بيانات تف�سيلية ت�ساعد الباحثني وامل�ستثمرين على 
متابعة اأداء ال�سوق ب�سكل اأكرث دقة وبعمق اأكرب، حيث تعترب البيانات املن�سورة من قبل »اإدارة الت�سجيل 
العقاري والتوثيق – وزارة العدل« امل�سدر الأ�سا�سي لتقارير متابعة اأداء �سوق العقار يف دولة الكويت، 
اإل اأن نظرة اأكرث عمقا لأداء ال�سوق حتتاج املزيد من التفا�سيل ترتبط اأول واأ�سا�سا  باخل�سائ�س 
التف�سيلية لكل عقار على حدة )عمر العقار، املوقع التف�سيلي، نوعية التجهيز، والريع الإيجاري اأو 
ال�ستثماري(، مع اآلية ت�ساعد على اإجراء درا�سات تتبعية للعقارات يف ال�سوق، بحيث ميكن للباحثني 
وامل�ستثمرين متابعة اأداء العقارات على فرتات زمنية متفاوتة تو�سح الفروق يف العائد على ال�ستثمار 
مع تقدم عمر العقار وتغري نوعية جتهيزه والعائد الذي قد يتحقق من اإعادة تاأهيل العقارات القدمية 
ن�سبيا، مع متابعة حركة امل�ساربات يف ال�سوق والقدرة على متييز ما يتم من �سفقات بهدف ال�ستثمار 

على املدى الطويل واملتو�سط عن تلك التي تهدف للم�ساربة يف املدى الق�سري.
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مالحظات فنية

اعتمد التقرير  على بيانات مت جتميعها من جمموعة من امل�سادر املحلية والدولية،  بينما اعتمد يف 
حتليله لن�ساط �سوق العقار الكويتي على البيانات املجمعة وال�سادرة عن “اإدارة الت�سجيل العقاري 
املالحظات  واأهم  البيانات  قاعدة  تو�سيف  يلي  وفيما  الكويت”،  العدل/دولة  – وزارة  والتوثيق 

الفنية املتعلقة بها:

الفرتة الزمنية: 

تغطي البيانات امل�ستخدمة يف هذا التقرير جميع ال�سفقات التي اأبرمت يف �سوق العقار الكويتي ومت 
توثيقها يف اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق – وزارة العدل خالل الفرتة:  يناير/2013 وحتى نهاية 

مار�س/2014.

عدد ال�سفقات:

بلغ عدد ال�سفقات التي مت تغطيتها خالل الفرتة املذكورة “10894” �سفقة، بواقع “10106 عقود” 
و “788 وكالت”، لفرتة الربع الأول/2014، بينما ا�ستخدمت البيانات ال�سهرية الإجمالية حل�ساب 

اإجماليات ال�سهور والأرباع.

الت�سنيف والتجميع الزمني:

تن�سر البيانات من قبل اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق  على �سكل اإجماليات �سهرية واأ�سبوعية، قمنا 
با�ستخدام املجاميع ال�سهرية يف ح�ساب الإجماليات الربعية، بينما ا�ستخدمت البيانات الأ�سبوعية 
لتحليل البيانات املتعلقة بالأ�سعار وامل�ساحات املباعة، اإن الأ�سلوب املتبع يف جتميع البيانات �سهريا 
قد يت�سبب اأحيانا بفروقات طفيفة عند مقارنة جماميع بيانات الأ�سهر والأرباع مبجاميع البيانات 
الأ�سبوعية، اإل اأن هذه الفروقات ل تعني فقدان اأو تكرار اأي من ال�سفقات التي ح�سلت يف ال�سوق 
يف  امل�ستخدمة  ربعيا(  �سهريا،  )اأ�سبوعيا،  التجميع  طريقة  اإلى  بو�سوح  الإ�سارة  مت  كما  العقاري، 

الأ�سكال واجلداول واملوؤ�سرات الإح�سائية الواردة يف التقرير كل يف مكانه.
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امل�سميات والتجميع:

ب�سبب  التجميع  يف  يقع  قد  خلل  اأي  ملعاجلة  التف�سيلية  ال�سفقات  بيانات  ومعاجلة  مبراجعة  قمنا 
الذي  القطاع  اأو  العقار  وو�سف  املناطق  لأ�سماء  ال�سفقات  تفا�سيل  الواردة يف  امل�سميات  اختالف 

ينتمي اإليه.

�سمولية قاعدة البيانات:

يف حني تغطي قاعدة البيانات جميع ال�سفقات التي متت يف �سوق العقار الكويتي واملوثقة لدى اإدارة 
الت�سجيل العقاري، اإل اأن هذه البيانات ل حتتوي على تفا�سيل تتعلق بخ�سائ�س العقار التف�سيلية 
بيانات  غياب  ومع  وخالفه(.  للعقار  التف�سيلي  واملوقع  والتجهيز،  التاأثيث  ونوعية  العقار،  )كعمر 
تف�سيلية تظهر اخل�سائ�س الكاملة للعقار ، فقد مت ا�ستخدام اإجمايل قيمة ال�سفقة/ال�سفقات، 
وامل�ساحات املباعة  )باملرت املربع( يف ح�ساب متو�سطات �سعر املرت املربع للمناطق والقطاعات واأنواع 

العقارات املختلفة.

نوع ال�سفقات )عقود ووكاالت(:

مت حتليل ال�سوق با�ستخدام البيانات الإجمالية للعقود والوكالت ب�سكل عام، اإل اإذا مت الإ�سارة لغري 
ذلك يف مكانه. 

القطاعات:

العقاري  الت�سجيل  “اإدارة  قبل  من  امل�ستخدم  الت�سنيف  بنف�س  وت�سنيفها  ال�سفقات  حتليل  مت 
والتوثيق – وزارة العدل/دولة الكويت” وي�ستمل على �سبع ت�سنيفات وهي: القطاع ال�سكني، القطاع 
واأخريا  احلريف  القطاع  ال�ساحلي،  ال�سريط  قطاع  املخازن،  قطاع  التجاري،  القطاع  ال�ستثماري، 

قطاع املعار�س.
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قائمة امل�سطلحات

املناطق املخ�س�سة لل�سكن اخلا�ص والنموذجي:

هي املناطق املخ�س�سة لأبنية ال�سكن العائلي التي اأقامتها اأو وزعت اأرا�سيها الدولة اأو اأقامها الأفراد 
اأو القطاع اخلا�س. 

املناطق املخ�س�سة لل�سكن اال�ستثماري:

وفق  املقررة  ال�ستعمالت  ال�ستثماري وغري ذلك من  ال�سكني  لال�ستعمال  املخ�س�سة  املناطق  هي 
نظام البناء وت�ستغل بطريق الإيجار اأو التملك. 

املناطق املخ�س�سة لال�ستعمال التجاري:

هي املناطق التي ي�سمح فيها با�ستغالل املباين �سمنها كمحالت جتارية اأو مكاتب اأو معار�س جتارية 
وغري ذلك من ال�ستعمالت املقررة وفق نظام البناء وت�ستغل بطريق الإيجار اأو التملك. 

املناطق املخ�س�سة لال�ستعمال ال�سناعي )احلريف(:

هي املناطق املخ�س�سة ملزاولة الأن�سطة ال�سناعية واحلرفية واخلدمية. 

ال�سريط ال�ساحلي:

هي املنطقة املح�سورة بني دوار البدع �سماًل وطريق الفحيحيل الأحمدي جنوبًا والبحر من جهة ال�سرق 
اإيل الطريق الرئي�سي جهة الغرب وي�سمح فيها ببناء فلل �سكنية اأو م�ساريع ترفيهية وفندقية.
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