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 املقــدمــــة

ير�سد تقرير �سوق العقار الكويتي يف اإ�سداره احلايل اأهم التطورات التي �سهدها �سوق العقار الكويتي خالل الربع 

الثاين من عام 2015 )بداية مار�س/2015 حتى نهاية يونيو/2015( يف ظل بيئة اقت�سادية دولية متقلبة األقت 

بظاللها ولو ب�سكل غري مبا�سر اأحيانا على اأداء االقت�ساد املحلي، ويخرج هذا العدد من التقرير  يف وقت ا�ستمرت 

فيه م�ستويات االأ�سعار املتدنية للنفط اخلام، واالأداء دون امل�ستوى ل�سوق الكويت لالأوراق املالية، كما جاء متزامنا 

مع االإعالن عن حتقيق املالية العامة للدولة عجزا الأول مرة منذ عقد تقريبا، ويف وقت ازدادت فيه وترية التكهنات 

م�ستويات  على  توؤثر  ال�سوق  يف  هيكلية  تغريات  اأي  تطراأ  مل  فيما  احلايل،  العام  نهاية  مع  الفائدة  اأ�سعار  بارتفاع 

العر�س اأو الطلب على العقارات واالأرا�سي يف ال�سوق املحلي.

وبدرا�سة بيانات �سوق العقار الكويتي للربع احلايل فقد ا�ستطاع �سوق العقار الكويتي احلفاظ على م�ستويات مقاربة 

من تلك التي كانت �سائدة يف الربع االأول من عام 2015، حيث بلغ موؤ�سر اإجمايل مبيعات ال�سوق خالل الربع الثاين 

من عام 2015 نحو “966” مليون دينار كويتي )عقود ووكاالت(، مرتفعا بن�سبة “1.1%” على اأ�سا�س ربعي، ترافق 

هذا الثبات مع تراجع يف عدد ال�سفقات العقارية االإجمالية بنحو “5.5%” لتبلغ “1660” �سفقة فقط، فيما ارتفع 

موؤ�سر متو�سط قيمة ال�سفقة ليبلغ “582” األف دينار مقارنة بنحو “544” األف دينار يف الربع االأول من عام 2015 

لي�سجل ارتفاعا بن�سبة “6.9%” على اأ�سا�س ربعي.

لكن اأداء موؤ�سرات ال�سوق ال زال بعيدا عن امل�ستويات القيا�سية التي حتققت يف الربع املقابل من عام 2014 حيث 

اأ�سا�س �سنوي، فيما بلغ الرتاجع يف موؤ�سري عدد ال�سفقات  “32.5%” على  اإجمايل املبيعات بن�سبة  تراجع موؤ�سر 

ومتو�سط قيمة ال�سفقة نحو “25.2%” و “9.8%” على التوايل، ومبتابعة اأداء ال�سوق خالل الن�سف االأول من العام 

فقد بلغ موؤ�سر اإجمايل مبيعات ال�سوق حتى نهاية الربع الثاين نحو “1.92” مليار دينار كويتي، اأي مبا يعادل “%39.2” 

من اإجمايل مبيعات عام 2014، فيما بلغ موؤ�سر اإجمايل عدد ال�سفقات يف الن�سف االأول نحو “3416” �سفقة اأي مبا 

يعادل “41.3%” من اإجمايل عدد ال�سفقات امل�سجل يف العام املن�سرم، فيما بلغ موؤ�سر متو�سط قيمة ال�سفقة يف 

الن�سف االأول نحو “562” األف دينار كويتي اأي مبا يعادل “95.7%” من امل�ستويات امل�سجلة يف عام 2014.

وبا�ستعرا�س اأداء ال�سوق العقاري قطاعيا، فقد تراجعت مبيعات القطاع ال�سكني خالل الربع الثاين من عام 2015 

بن�سبة “14.5%” لتبلغ نحو “410” مليون دينار كويتي فقط، كما تراجع عدد ال�سفقات العقارية امل�سجلة يف القطاع 

ال�سكني بن�سبة “16.1%” م�سجال “1151” �سفقة فقط مقارنة بنحو “1372” �سفقة خالل الربع ال�سابق، فيما بلغ 



5

موؤ�سر متو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع ال�سكني نحو “357” األف دينار كويتي مرتفعا بن�سبة “1.9%” على اأ�سا�س 

املبيعات وعدد ال�سفقات بنحو  اإجمايل  اأ�سا�س �سنوي فقد تراجعت موؤ�سرات  اأداء القطاع على  ربعي، ومبراجعة 

اال�ستثماري  القطاع  اأداء  فقد حت�سن  باملقابل   .”%1.8“ بنحو  ال�سفقة  قيمة  متو�سط  موؤ�سر  تراجع  فيما   ”%30“

مقارنة بالربع االأول من عام 2015 ليبلغ موؤ�سر اإجمايل املبيعات نحو “422” مليون دينار كويتي مقابل “352.6” 

مليون دينار كويتي يف الربع ال�سابق لي�سجل ارتفاعا ملحوظا بن�سبة “19.7%”، اإال اأن م�ستويات املبيعات ال زالت اأقل 

بنحو “31.6%” من م�ستويات املبيعات التي حققها القطاع اال�ستثماري يف الربع الثاين من عام 2014، كما �سجل 

موؤ�سر عدد ال�سفقات املنفذة يف القطاع اال�ستثماري ارتفاعا بن�سبة “33.1%” على اأ�سا�س ربعي ليبلغ نحو “462” 

بن�سبة  ال�سفقة  قيمة  متو�سط  موؤ�سر  انخف�س  فيما  �سنوي،  اأ�سا�س  على   ”%9.8“ بنحو  املوؤ�سر  لينخف�س  �سفقة، 

دينار. كما حت�سنت مبيعات  األف   ”914“ ليبلغ  �سنوي  اأ�سا�س  “24.2%” على  وبن�سبة  ربعي  اأ�سا�س  “10.1%” على 

القطاع التجاري لتبلغ نحو “102.5” مليون دينار، مرتفعة بن�سبة “12%” على اأ�سا�س ربعي اإال اأنه بقي اأقل بن�سبة 

“32” �سفقة وهو نف�س  اأ�سا�س �سنوي، كما ت�ساعف موؤ�سر عدد ال�سفقات يف القطاع التجاري ليبلغ  “47%” على 

اأن موؤ�سر متو�سط قيمة ال�سفقة قد انخف�س بن�سبة  اإال   ،2014 عدد ال�سفقات امل�سجل يف الربع الثاين من عام 

“44%” على اأ�سا�س ربعي وبن�سبة “46%” على اأ�سا�س �سنوي ليبلغ “3.2” مليون دينار كويتي فقط، اأما بخ�سو�س 

بقية القطاعات فقد �سهد قطاع ال�سريط ال�ساحلي �سفقة واحدة بقيمة “13” مليون دينار فيما �سجلت �سبع �سفقات 

يف القطاع احلريف باإجمايل قيمة بلغت “8.1” مليون دينار، كما �سجل قطاع املخازن �سبع �سفقات هو االآخر بقيمة 

اأي �سفقات خالل الربع. وبا�ستعرا�س احل�سة  اإجمالية بلغت “10” ماليني دينار، فيما مل ي�سهد قطاع املعار�س 

الن�سبية للقطاعات الرئي�سية من اإجمايل مبيعات ال�سوق فقد ارتفعت ح�سة القطاع اال�ستثماري على ح�ساب القطاع 

“43.7%” من اإجمايل املبيعات، فيما حافظ القطاع التجاري على نف�س امل�ستويات تقريبا لترتاجع  ال�سكني لتبلغ 

ح�سة القطاع ال�سكني اإىل نحو “42.5%” مقارنة بن�سبة “50.2%” يف الربع ال�سابق، ويعود ذلك الأ�سباب مو�سمية 

حيث ت�سابهت احل�س�س الن�سبية للقطاعات الرئي�سية مع تلك ال�سائدة يف الربع الثاين من عام 2014.

ويف حماول لفهم وتتبع اأداء ال�سوق العقاري تاريخيا فقد قمنا باحت�ساب املتو�سط املتحرك ملوؤ�سرات اإجمايل املبيعات 

وعدد ال�سفقات ومتو�سط قيمة ال�سفقة، حيث اأظهر تتبع هذا املوؤ�سر تراجعا يف املوؤ�سرات الرئي�سية الثالث، ولكن 

حدة الرتاجع كانت هي االأكرب يف موؤ�سر العدد االإجمايل لل�سفقات، يف حني اأظهر موؤ�سر متو�سط قيمة ال�سفقة 

تراجعا اأقل من املوؤ�سرين االآخرين وهو ما ي�سري اإىل ا�ستمرار ال�سغوط التي يفر�سها جانب الطلب على م�ستويات 

االأ�سعار.
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امل�سدر: ح�سابات وحدة البحوث االقت�سادية والرتجمة – بنك الكويت الدويل | )م.د(: مليون دينار كويتي | مت احت�ساب املتو�سط املتحرك لفرتة 12 �سهرا لتقليل االأثر املو�سمي.

امل�سدر: ح�سابات وحدة البحوث االقت�سادية والرتجمة – بنك الكويت الدويل | )م.د(: مليون دينار كويتي | مت احت�ساب املتو�سط املتحرك لفرتة 12 �سهرا لتقليل االأثر املو�سمي.

�سكل )1( املتو�سط املتحرك الإجمايل قيمة ال�سفقات العقارية املنفذة يف �سوق العقار الكويتي

للفرتة )يناير/ 2007 - يونيو/ 2015( 

�سكل )2( املتو�سط املتحرك الإجمايل عدد ال�سفقات العقارية املنفذة يف �سوق العقار الكويتي

للفرتة )يناير/ 2007 - يونيو/ 2015( 

قيمة ال�شفقات ال�شهرية )م.د(املتو�شط املتحرك لقيمة ال�شفقات )12( �شهرا )م.د(

عدد ال�شفقاتاملتو�شط املتحرك لعدد ال�شفقات )12( �شهرا
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امل�سدر: ح�سابات وحدة البحوث االقت�سادية والرتجمة – بنك الكويت الدويل | )م.د(: مليون دينار كويتي | مت احت�ساب املتو�سط املتحرك لفرتة 12 �سهرا لتقليل االأثر املو�سمي.

�سكل )3( املتو�سط املتحرك ملتو�سط قيمة ال�سفقة لل�سفقات العقارية املنفذة يف �سوق العقار الكويتي

للفرتة )يناير/ 2007 - يونيو/ 2015( 

متو�شط قيمة ال�شفقة )األف.د(املتو�شط املتحرك ملتو�شط قيمة ال�شفقة )12 �شهرا( )األف.د(

نظرة حتليلية: العالقة بني اأداء ال�سوق العقاري وال�سوق املايل

املالية وال�سوق  الكويت لالأوراق  اأداء �سوق  اإىل العالقة الغري مبا�سرة بني  التقرير  ال�سابقة من  اأ�سرنا يف االأعداد 

ال�سوقني  اأن  اعتبار  ال�سيولة على  وبهدف مراقبة حركة  ال�سوقني،  ال�سيولة يف كال  موؤ�سرات  با�ستخدام  العقاري، 

االقت�ساد  الآفاق  بو�سلة  �سويا  اأداءهما  ميثل  قد  فيما  االقت�سادي،  الرخاء  حاالت  يف  ا�ستثماريني  بديلني  ميثالن 

املحلي وملخ�سا لتطلعات امل�ستثمرين واآرائهم حول االأداء االقت�سادي يف الفرتات التي ت�سود فيها حالة من الال 

يقني حول اأداء االقت�ساد ب�سكل عام.

�سوق  يف  التداوالت  قيمة  واأجمايل  العقار،  مبيعات  )اإجمايل  ال�سوق  �سيولة  ملوؤ�سري  املتحرك  املتو�سط  وبح�ساب   

الكويت لالأوراق املالية( وملدة )12(�سهرا  لتحييد جزء من االأثر املو�سمي، نالحظ ا�ستمرار ظاهرة التوازي يف اأداء 

ال�سوقني والتي بداأت منذ بداية عام 2015، حيث ا�ستمر كال املوؤ�سرين يف االنخفا�س �سويا، وهو ما قد ي�سري اإىل 

نظرة متيل اإىل ال�سلبية من قبل امل�ستثمرين اأكرث منه اإىل االإيجابية جتاه كال ال�سوقني، خا�سة واأن اأداء �سوق الكويت 

لالأوراق املالية لي�س مرتبطا بال�سرورة باأداء ال�سركات املدرجة والتي ال زالت حتقق منوا يف اأرباحها يف االأغلب.

والإ�سفاء املزيد من الو�سوح عن حركة االأموال يف ال�سوق املحلي فقد قمنا بتتبع بيانات الودائع اخلا�سة باملقيمني 
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يف دولة الكويت الأحدث بيانات متوافرة من قبل بنك الكويت املركزي )حتى نهاية مايو – 2015(، لنالحظ منوا يف 

اإجمايل ودائع القطاع اخلا�س ملجموع �سهري اأبريل ومايو على اأ�سا�س �سنوي بن�سبة قاربت “5.1%” اأي مبا يقارب 

“3.2” مليار دينار كويتي رغم تراجع م�ستويات عر�س النقد مبفهومه الوا�سع “ن2” على اأ�سا�س �سنوي، وهو ما قد 

ي�سري اإىل عزوف بع�س امل�ستثمرين وامل�ساربني عن اال�ستثمار يف كال ال�سوقني انتظارا لتغريات حمتملة قد توؤثر على 

اأداء االقت�ساد املحلي.

اأوال: اأداء �سوق العقار الكويتي خالل )الربع الثاين/2015(

املوؤ�سرات الرئي�سية )حجم املبيعات وعدد ال�سفقات(

ارتفع موؤ�سر اإجمايل مبيعات �سوق العقار الكويتي خالل الربع الثاين من عام 2015 بن�سبة طفيفة قاربت “%1.1” 

لتبلغ مبيعات ال�سوق نحو “966” مليون دينار كويتي مقابل “956” مليون دينار كويتي يف الربع االأول من العام، اإال 

اأن م�ستويات املوؤ�سر ال زالت اأقل بنحو “32.5%” من تلك التي حتققت يف نف�س الرتة من عام 2015، فيما تراجع 

موؤ�سر العدد االإجمايل لل�سفقات ليبلغ “1660” �سفقة فقط يف مقابل “1756” �سفقة خالل الربع االأول من عام 

�سكل )4( العالقة بني املتو�سط املتحرك الإجمايل لقيمة ال�سفقات العقارية واإجمايل قيمة التداوالت 

يف �سوق الكويت لالأوراق املالية – �سهريا، للفرتة يناير/2007 – يونيو / 2015

امل�سدر: ح�سابات وحدة البحوث االقت�سادية والرتجمة – بنك الكويت الدويل | )م.د(: مليون دينار كويتي | مت احت�ساب املتو�سط املتحرك لفرتة 12 �سهرا لتقليل االأثر املو�سمي.
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امل�سدر: ح�سابات وحدة البحوث االقت�سادية والرتجمة – بنك الكويت الدويل، با�ستخدام البيانات ال�سهرية ال�سادرة عن وزارة العدل - اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق، )0( : مل ي�سهد 

القطاع اأي عملية تداول خالل الفرتة | االأعداد مقربة الأقرب عدد �سحيح | * : متو�سط قيمة ال�سفقة يف الربع

جدول )1( املوؤ�سرات الرئي�سية الأداء �سوق العقار الكويتي للفرتة )الربع الثاين/2014 – الربع الثاين/2015(

 االإجمايل/املتو�سط ربعيا*معار�سحريفال�سريط ال�ساحليخمازنجتاريا�ستثماري�سكنيالربع الثاين 2014

60061719360.0150.01431اإجمايل قيمة ال�سفقات يف القطاع )مليون دينار(

16515123240.0200.02219اإجمايل عدد ال�سفقات يف القطاع

 645*3631205603116560.07500.0متو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع )األف دينار(

 االإجمايل/املتو�سط ربعيا*معار�سحريفال�سريط ال�ساحليخمازنجتاريا�ستثماري�سكنيالربع الثالث 2014

4154743465181953اإجمايل قيمة ال�سفقات يف القطاع )مليون دينار(

162036012512412023اإجمايل عدد ال�سفقات يف القطاع

 471*25613172851120050507391100متو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع )األف دينار(

 االإجمايل/املتو�سط ربعيا*معار�سحريفال�سريط ال�ساحليخمازنجتاريا�ستثماري�سكنيالربع الرابع 2014

1224..553.0403.0252.07.77.20.8اإجمايل قيمة ال�سفقات يف القطاع )مليون دينار(

2169..176135839245اإجمايل عدد ال�سفقات يف القطاع

564*..3141126646238501800160متو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع )األف دينار(

 االإجمايل/املتو�سط ربعيا*معار�سحريفال�سريط ال�ساحليخمازنجتاريا�ستثماري�سكنيالربع االأول 2015

480.0352.691.55.913.112.80956اإجمايل قيمة ال�سفقات يف القطاع )مليون دينار(

137234716431401756اإجمايل عدد ال�سفقات يف القطاع

544*35010165721148743489160متو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع )األف دينار(

 االإجمايل/املتو�سط ربعيا*معار�سحريفال�سريط ال�ساحليخمازنجتاريا�ستثماري�سكنيالربع الثاين 2015

410.3422.1102.510.013.08.10966اإجمايل قيمة ال�سفقات يف القطاع )مليون دينار(

11514623271701660اإجمايل عدد ال�سفقات يف القطاع

582*357914320414261300011610متو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع )األف دينار(

2015، مرتاجعا على اأ�سا�س ربعي بن�سبة “5.5%” وعلى اأ�سا�س �سنوي بن�سبة قاربت “25%”، اأما موؤ�سر متو�سط 

قيمة ال�سفقة فقد ارتفع بن�سبة “6.9%” على اأ�سا�س ربعي ليبلغ موؤ�سر قيمة ال�سفقة العقارية خالل الربع الثاين 

من العام نحو “582” األف دينار، اإال اأنه تراجع على اأ�سا�س �سنوي بن�سبة قاربت “10%” ليعك�س ت�سحيحا ن�سبيا يف 

م�ستويات االأ�سعار منذ بداية العام احلايل واإن كان بدرجات متفاوتة كما �ستبني التفا�سيل الحقا يف هذا التقرير.
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)1( ميكن االطالع على معادلة احت�ساب املوؤ�سر ال�سهري املنمط يف نهاية التقرير يف باب )املالحظات الفنية(

التطور ال�سهري الأداء �سوق العقار الكويتي خالل الربع الثاين / 2015

اأداء متو�سط خالل االأ�سهر الثالث املكونة للربع الثاين، حيث بداأ ال�سوق باأداء مقبول مقارنة  حافظ ال�سوق على 

بالربع ال�سابق يف �سهر اأبريل لي�سجل مبيعات بنحو “340” مليون دينار، لتنخف�س مبيعات ال�سوق ن�سبيا خالل ال�سهر 

الثاين من الربع لتبلغ نحو “278” مليون دينار فقط، ولتعود لالرتفاع جمددا يف �سهر يونيو لتبلغ نحو “347” مليون 

دينار رغم بدء �سهر رم�سان املبارك يف هذا ال�سهر، وهو ما قد ي�سري اإىل انتعا�س ن�سبي يف اأداء �سوق العقار االأمر 

الذي �ستظهره بيانات االأ�سهر القادمة من هذا العام. 

وبهدف مقارنة اأداء اأ�سهر الربع الثاين من عام 2015 مع اأف�سل ما حققه ال�سوق �سهريا منذ بداية عام 2007، 

الربع  خالل  نتيجة  اأف�سل  على  يونيو/2015  �سهر  ليح�سل   ،
)1(

ال�سهري لالأداء  املنمط  املوؤ�سر  احت�ساب  مت  فلقد 

مايو  و�سهر   ”%45.2“ بن�سبة  اأبريل  �سهر  تبعه   ،)2007 االأ�سهر )يوليو  باأف�سل  “46.2%” مقارنة  احلايل حمققا 

بن�سبة “34.8%” كما يظهر ال�سكل البياين التايل.

�سكل )5( اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة �سهريًّا خالل الفرتة

 اأبريل/2014 – يونيو / 2015



11

ح�سة القطاعات العقارية من اإجمايل مبيعات �سوق العقار خالل الربع الثاين / 2015

ال�سكني، حيث بلغت مبيعات  الن�سبية ح�سة القطاع  الواجهة بعد جتاوز ح�سته  عاد القطاع اال�ستثماري لت�سدر 

القطاع اال�ستثماري من اإجمايل مبيعات ال�سوق نحو “43.7%” مقابل “36.9%” خالل الربع ال�سابق، فيما تراجعت 

ح�سة القطاع ال�سكني لتبلغ “42.5%” مقابل “50.2%” خالل الربع ال�سابق، فيما ارتفعت ح�سة القطاع التجاري 

ب�سكل طفيف لتبلغ “10.6%” مرتفعة من “9.6%” خالل الربع االأول من عام 2015.

�سكل )6( قيمة املوؤ�سر املنمط الأداء موؤ�سر اإجمايل قيمة ال�سفقات �سهريا للفرتة )اأبريل/ 2014 - يونيو/ 2015( 
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�سكل )7( احل�سة الن�سبية لقيمة التداوالت يف القطاعات العقارية املختلفة

)2015 الثاين/  خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 – الربع 
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العقود والوكاالت واملناطق االأكرث تداوال خالل الربع الثاين/ 2015

تراجعت ح�سة ال�سفقات العقارية املنفذة بوكاالت عن تلك التي ح�سلت عليها خالل الربع االأول من عام 2015، 

حيث بلغت ح�سة ال�سفقات املنفذة بوكاالت خالل الربع احلايل نحو “5.2%” من اإجمايل قيمة ال�سفقات العقارية 

كما يظهر ال�سكل التايل:

وملعرفة املناطق التي ا�ستحوذت على احل�سة االأكرب من �سيولة ال�سوق العقاري، فقد مت احت�ساب املناطق الع�سر 

االأكرث تداوال على م�ستوى دولة الكويت وفقا ملوؤ�سري القيمة االإجمالية لل�سفقات وموؤ�سر عدد ال�سفقات االإجمايل، 

“17.3%” من اإجمايل  “ال�ساملية” يف مقدمة الرتتيب يف موؤ�سر قيمة ال�سفقات بح�سة قاربت  حيث حّلت منطقة 

مبيعات ال�سوق، فيما حلت منطقة “�سباح االأحمد البحرية” يف مقدمة الرتتيب يف موؤ�سر عدد ال�سفقات بح�سة 

بلغت “12.9%” من اإجمايل عدد ال�سفقات املنفذة يف ال�سوق.

�سكل )8( التوزيع الن�سبي الإجمايل قيمة ال�سفقات العقارية ح�سب نوع ال�سفقة )عقود/ وكاالت(

خالل الفرتة )الربع الثاين /2014 -الربع الثاين/ 2015(
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جدول )2( املناطق الع�سر االأكرث تداواًل على م�ستوى دولة الكويت )وفقا للقيمة االإجمالية لل�سفقات – املبيعات(

خالل الربع الثاين /2015

املنطقةالرتتيب
عدد 

ال�صفقات

)%(  من اإجمايل 

عدد ال�صفقات

قيمة ال�صفقات 

)د.ك(

)%( من اإجمايل 

قيمة ال�صفقات

م�صاحة ال�صفقات 

م.م

)%( من 

اإجمايل امل�صاحة

8.2%17.372016%5.4176389889%92ال�صاملية1

4.0%6.935205%2.470588000%41حويل2

3.7%5.732862%2.758470831%45الفروانية3

17.3%5.1152364%12.952168969%219�صباح الأحمد البحرية4

4.1%4.936088%11.949719790%202املهبولة5

8.2%4.871974%10.649004323%180الفنيطي�س6

2.6%4.022716%2.140322486%35املنقف7

2.1%2.818132%1.528429107%25�صباح ال�صامل8

4.5%2.839304%5.228303896%88اأبو فطرية9

1.3%2.111700%1.221203333%20جليب ال�صيوخ10

امل�سدر: ح�سابات وحدة البحوث االقت�سادية - بنك الكويت الدويل  با�ستخدام البيانات االأ�سبوعية ال�سادرة عن وزارة العدل - اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق | رتبت املناطق ح�سب القيمة 

االإجمالية لل�سفقات | د.ك : دينار كويتي | م.م : مليون مرت مربع.

جدول )3( املناطق الع�سر االأكرث تداواًل على م�ستوى دولة الكويت )وفقا للعدد االإجمايل لل�سفقات( خالل الربع الثاين /2015

املنطقةالرتتيب
عدد 

ال�صفقات

)%(  من اإجمايل 

عدد ال�صفقات

قيمة ال�صفقات 

)د.ك(

)%( من اإجمايل 

قيمة ال�صفقات

م�صاحة ال�صفقات 

م.م

)%( من 

اإجمايل امل�صاحة

17.3 %5.1152364 %12.952168969 %219�صباح الأحمد البحرية1

4.1 %4.936088 %11.949719790 %202املهبولة2

8.2 %4.871974 %10.649004323 %180الفنيطي�س3

8.2 %17.372016 %5.4176389889 %92ال�صاملية4

4.5 %2.839304 %5.228303896 %88اأبو فطرية5

3.7 %5.732862 %2.758470831 %45الفروانية6

4.0 %6.935205 %2.470588000 %41حويل7

2.6 %4.022716 %2.140322486 %35املنقف8

2.1 %1.618765 %1.916258520 %33�صلوى9

1.4 %0.812500 %1.88122500 %31�صعد العبد اهلل10
امل�سدر: ح�سابات وحدة البحوث االقت�سادية - بنك الكويت الدويل  با�ستخدام البيانات االأ�سبوعية ال�سادرة عن وزارة العدل - اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق | رتبت املناطق ح�سب القيمة 

االإجمالية لل�سفقات | د.ك : دينار كويتي | م.م : مليون مرت مربع.
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موؤ�سرات االأ�سعار وامل�ساحات االإجمالية خالل الربع الثاين / 2015

الرئي�سية  العقارية  للقطاعات  املربع  املرت  اأ�سعار  ملتو�سطات  تاأ�سرييا  عر�سا  الالحقة  البيانية  الر�سوم  ت�ستعر�س 

2015، حيث ارتفع متو�سط �سعر املرت  الثالث، باالإ�سافة الإجمايل امل�ساحات املباعة خالل الربع الثاين من عام 

وبدون  ال�سوق  املنفذة يف  ال�سفقات  لكل  املتو�سط  احت�ساب  اال�ستثماري )عند  والقطاع  ال�سكني  القطاع  املربع يف 

تخ�سي�س ح�سب املحافظة(، فيما تراجع متو�سط �سعر املرت املربع يف القطاع التجاري، كما تراجع موؤ�سر اإجمايل 

امل�ساحة املباعة كما تظهر الر�سوم البيانية التالية.

اأحيانا، حيث  اأن متو�سطات االأ�سعار على م�ستوى دولة الكويت هي متو�سطات تاأ�سريية غري دقيقة  جتدر االإ�سارة 

يجدر اأخذ املحافظة والقطاع بعني االعتبار، االأمر الذي يحتم االطالع على بيانات االأ�سعار التف�سيلية التي �سرتد 

يف االأجزاء الالحقة من التقرير، كما اأن عدد �سفقات بع�س القطاعات كالقطاع التجاري حمدودة ن�سبيا وقد ال 

متثل ال�سعر احلقيقي ال�سائد يف ال�سوق، بل تعك�س متو�سط �سعر املرت املربع للعقارات التي مت تداولها خالل الفرتة 

التي يغطيها التقرير فقط، وهي لي�ست ممثلة ملتو�سط ال�سعر احلقيقي بال�سرورة.

امل�سدر: ح�سابات وحدة البحوث االقت�سادية -بنك الكويت الدويل با�ستخدام البيانات االأ�سبوعية ال�سادرة عن وزارة العدل -اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق | )األف مرت مربع(: األف مرت مربع.

�سكل )9( اإجمايل امل�ساحة املباعة يف �سفقات ال�سوق العقاري )األف مرت مربع(

خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/ 2015(
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ثانيا: اأداء �سوق العقار الكويتي قطاعيا خالل الربع الثاين /2015

� القطاع ال�سكني

الأ�سباب  يعزى  الربع احلايل قد  الرتاجع يف  اأن  اإال  التوايل،  الثاين على  للربع  ال�سكني  القطاع  موؤ�سرات  تراجعت 

مو�سمية كدخول �سهر رم�سان املبارك وبداية العطل ال�سيفية، حيث بلغت مبيعات القطاع ال�سكني خالل الربع الثاين 

من عام 2015 نحو “410” مليون دينار كويتي مرتاجعة بن�سبة “14.5%” على اأ�سا�س ربعي وبن�سبة “31.6%” على 

اأ�سا�س �سنوي فيما تراجع موؤ�سر اإجمايل عدد ال�سفقات بن�سبة “16.1%” على اأ�سا�س ربعي وبن�سبة “30.3%” على 

اأ�سا�س �سنوي م�سجال “1151” �سفقة فقط، اأما موؤ�سر متو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع ال�سكني فقد ارتفع بن�سبة 

“1.9%” على اأ�سا�س ربعي لي�سجل تراجعا بن�سبة “1.8%” على اأ�سا�س �سنوي وليبلغ “357” األف دينار كويتي.

�سكل )10( متو�سط �سعر املرت املربع الأهم القطاعات العقارية على م�ستوى دولة الكويت 

خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/ 2015(
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كما انعك�س االرتفاع يف متو�سط قيمة ال�سفقة على متو�سط اأ�سعار املرت املربع يف القطاع ككل والذي ارتفع ليبلغ نحو 

“715” دينار/مرت مربع، كما انعك�س الرتاجع يف عدد ال�سفقات على موؤ�سر اإجمايل امل�ساحات املباعة يف القطاع 

ال�سكني خالل الربع الثاين من عام 2015 والذي بلغ “602” األف مرت مربع فقط وكما تظهر الر�سومات التالية.

�سكل )11( اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع ال�سكني 

خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/ 2015(

�سكل )12( تطور �سعر املرت املربع )دينار كويتي( يف القطاع ال�سكني خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين /2015(
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وبا�ستعرا�س احل�سة الن�سبية الأهم اأنواع العقارات املتداولة يف القطاع ال�سكني من اإجمايل مبيعات القطاع، فقد 

ارتفع االإقبال على البيوت ال�سكنية وللربع الثاين على التوايل على ح�ساب االأرا�سي ال�سكنية، لتحتل احل�سة االأكرب 

من قيمة املبيعات يف القطاع بن�سبة “%55.2”.

�سكل )13( اإجمايل امل�ساحة املباعة يف �سفقات القطاع ال�سكني )األف. مرت مربع(

خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/ 2015(

�سكل )14( احل�سة الن�سبية لقيمة اأهم اأنواع العقارات املباعة يف القطاع ال�سكني

خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين /2015(
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وانعك�س االرتفاع يف املتو�سط االإجمايل ملتو�سط �سعر املرت املربع على اأ�سعار كل من االأرا�سي والبيوت ال�سكنية حيث ارتفعت 

اأ�سعار االأرا�سي ال�سكنية بن�سبة “5.8%” فيما ارتفعت اأ�سعار البيوت ال�سكنية بن�سبة “5.1%” كما يظهر يف ال�سكل التايل.

االأحمد  “�سباح  املناطق، فقد احتلت منطقة  ال�سكني ح�سب  القطاع  املنفذة يف  العقارية  ال�سفقات  بيانات  وبفرز 

بلغت  مقاربة  بن�سبة  “الفنيطي�س”  منطقة  تلتها   ،”%11.8“ بلغت  بن�سبة  املبيعات  قيمة  يف  االأوىل  املرتبة  البحرية” 

“11.3%” وكما يظهر اجلدول التايل.

�سكل )15( متو�سط �سعر املرت املربع )د.ك( الأهم اأنواع العقارات املباعة يف القطاع ال�سكني 

خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/ 2015(



20

جدول )4( املناطق الع�سر االأكرث تداواًل يف القطاع ال�سكني )وفقا للقيمة االإجمالية لل�سفقات -املبيعات( خالل الربع الثاين / 2015

املنطقةالرتتيب

اإجمايل 

قيمة 

ال�صفقات 

)م.د.ك(

 )%(

من قيمة 

ال�صفقات 

يف القطاع

اإجمايل 

امل�صاحة املباعة 

)األف. م(

)%( من 

اإجمايل امل�صاحة 

املباعة يف القطاع

عدد 

ال�صفقات

)%( من عدد 

ال�صفقات املنفذة يف 

القطاع

18.0 %24.7212.0 %11.8148.89 %50.86�صباح الأحمد البحرية1

15.2 %11.9179.0 %11.371.52 %48.68الفنيطي�س2

7.1 %6.084.0 %5.536.30 %23.62اأبو فطرية3

2.8 %3.133.0 %3.818.76 %16.26�صلوى4

0.5 %1.36.0 %3.18.12 %13.52ال�صاملية5

2.0 %1.723.0 %2.810.17 %11.87ال�صالم6

1.4 %2.016.0 %2.712.00 %11.78م�صرف7

2.0 %1.924.0 %2.711.69 %11.58الزهراء8

1.4 %1.816.0 %2.510.89 %10.87ال�صرة9

1.8 %1.521.0 %1.98.94 %8.33الرميثية10
امل�سدر: ح�سابات وحدة البحوث االقت�سادية - بنك الكويت الدويل  با�ستخدام البيانات االأ�سبوعية ال�سادرة عن وزارة العدل - اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق | رتبت املناطق ح�سب القيمة 

االإجمالية للتداول يف القطاع | د.ك : دينار كويتي .

� القطاع اال�ستثماري

حت�سنت موؤ�سرات القطاع اال�ستثماري بعد ت�سعة اأ�سهر من الرتاجع، اإال اأنها ال زالت اأقل بكثري من امل�ستويات التي 

حتققت يف عام 2014، حيث �سجل القطاع اال�ستثماري مبيعات باإجمايل بلغ “422.1” مليون دينار كويتي، مرتفعا 

بنحو “20%” على اأ�سا�س ربعي، لكنه بقي اأقل بنحو “31.6%” مقارنة مب�ستويات الربع املقابل من عام 2014، كما 

ارتفع موؤ�سر العدد االإجمايل لل�سفقات بن�سبة “33.1%” على اأ�سا�س ربعي لي�سجل نحو “462” �سفقة مقارنة بنحو 

“512” �سفقة يف الربع الثاين من عام 2014، فيما �سجل موؤ�سر متو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع ليبلغ “914” األف 

دينار كويتي مرتاجعا بن�سبة “10.1%” عن الربع ال�سابق، وبن�سبة “24.2%” عن الربع املقابل من عام 2014.
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وبا�ستعرا�س موؤ�سرات امل�ساحات ومتو�سط �سعر املرت املربع يف القطاع اال�ستثماري خالل الربع الثاين من عام 2015، 

فلقد ارتفع متو�سط �سعر املرت املربع الواحد ليبلغ “1919” دينار كويتي مقارنة بنحو “1887” دينار كويتي خالل الربع 

بلغت  القطاع فقد  املباعة يف  امل�ساحة  اإجمايل  اأما موؤ�سر  “1.7%” تقريبا،  ن�سبة االرتفاع نحو  لتبلغ  العام  االأول من 

“231” األف مرت مربع مقارنة بنحو “190” األف مرت مربع، لت�سجل ارتفاعا بن�سبة بلغت “21.6%” على اأ�سا�س ربعي.

�سكل )16( اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع اال�ستثماري

خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/2015(

�سكل )17( تطور �سعر املرت املربع )د.ك( يف القطاع اال�ستثماري خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/2015(
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البنايات  ح�سة  اأرفعت  فقد  احلايل،  الربع  خالل  القطاع  يف  املباعة  اال�ستثمارية  العقارات  اأنواع  وبا�ستعرا�س 

اإجمايل مبيعات القطاع خالل الربع، كما انخف�ست  “85.9%” من  اال�ستثمارية ب�سكل ملحوظ لتبلغ ح�ستها نحو 

ح�سة كل من ال�سقق واالأرا�سي اال�ستثمارية كما يظهر يف ال�سكل التايل.

وبن�سب متفاوتة  اال�ستثمارية  العقارات  املختلفة من  االأنواع  اأ�سعار  ارتفاع  التف�سيلية  االأ�سعار  بيانات  اأظهرت  كما 

وكما يظهر يف ال�سكل البياين التايل.

�سكل )18( اإجمايل امل�ساحة املباعة يف �سفقات القطاع اال�ستثماري )األف مرت مربع(

خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/2015(

�سكل )19( التوزيع الن�سبي لقيمة اأهم اأنواع العقارات املباعة يف القطاع اال�ستثماري 

عن الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/2015(
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وملعرفة املناطق التي ا�ستحوذت على �سيولة القطاع اال�ستثماري يف الربع الثاين من عام 2015، فقد قمنا بتجميع بيانات 

قيمة ال�سفقات للح�سول على املناطق الع�سر التي ا�ستحوذت على اأكرب ح�س�س من مبيعات القطاع، لتحتل منطقة 

“ال�ساملية” املرتبة االأوىل بن�سبة قاربت “31%” من �سيولة القطاع، تلتها منطقة حويل بح�سة بلغت “%12.6”.

2015/ الثاين  الربع  خالل  جدول )5( املناطق الع�سر االأكرث تداواًل يف القطاع اال�ستثماري )وفقا للقيمة االإجمالية لل�سفقات – املبيعات( 

املنطقةالرتتيب

اإجمايل قيمة 

ال�صفقات 

)م.د.ك(

)%( من قيمة 

ال�صفقات يف 

القطاع

اإجمايل امل�صاحة 

املباعة )األف 

مرت مربع(

)%( من 

اإجمايل امل�صاحة 

املباعة يف القطاع

عدد 

ال�صفقات

)%( من عدد 

ال�صفقات املنفذة 

يف القطاع

17.6 %24.883 %31.057.31 %137.37ال�صاملية1
8.3 %13.639 %12.631.38 %55.80حويل2
42.4 %14.7200 %10.933.90 %48.14املهبولة3
7.8 %10.137 %10.723.38 %47.40الفروانية4
4.7 %7.222 %6.816.72 %30.16املنقف5
1.5 %5.27 %5.311.95 %23.51�صباح ال�صامل6
3.0 %4.314 %4.19.92 %18.35اأبو حليفة7
1.1 %2.45 %3.75.60 %16.50ال�صرق8
1.9 %3.29 %3.27.34 %14.00بنيد القار9

2.8 %3.413 %2.97.84 %13.06جليب ال�صيوخ10
امل�سدر: ح�سابات وحدة البحوث االقت�سادية -بنك الكويت الدويل با�ستخدام البيانات االأ�سبوعية ال�سادرة عن وزارة العدل -اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق | رتبت املناطق ح�سب القيمة 

االإجمالية للتداول يف القطاع | م.د.ك: مليون دينار كويتي.

�سكل )20( متو�سط �سعر املرت املربع )د.ك( الأهم العقارات املباعة يف القطاع اال�ستثماري

 للفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/2015(
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� القطاع التجاري

ت�ساعف موؤ�سر عدد �سفقات القطاع التجاري على اأ�سا�س ربعي ليبلغ “32” �سفقة وهو نف�س عدد ال�سفقات امل�سجلة 

يف الربع املقابل من عام 2014 اأي�سا، فيما بلغ موؤ�سر اإجمايل قيمة املبيعات نحو “102.5” مليون دينار كويتي مرتفعا 

بن�سبة “12%” على اأ�سا�س ربعي اإال اأنه اأقل من م�ستويات الربع املقابل من عام 2014 بنحو “46.9%”، فيما بلغ موؤ�سر 

متو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع نحو “3.2” مليون دينار مرتاجعا على اأ�سا�س ربعي بنحو “44%” وعلى اأ�سا�س �سنوي 

بن�سبة “46.9%” وهو ما انعك�س على �سكل تراجع يف متو�سط �سعر املرت املربع يف القطاع كما �سن�ستعر�س الحقا.

وبلغ متو�سط �سعر املرت املربع يف القطاع نحو “4638”دينار كويتي مرتاجعا بن�سبة قاربت “13.8%” عن الربع ال�سابق، 

فيما ارتفع موؤ�سر اإجمايل امل�ساحة املباعة يف القطاع بن�سبة “41%” ليبلغ “24” األف مرت مربع كما يظهر يف االأ�سكال 

التالية.

�سكل )21( اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع التجاري

خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/2015(
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وبا�ستعرا�س اأنواع العقارات املباعة يف القطاع التجاري، فقد ارتفعت ح�سة البنايات واالأنواع االأخرى على ح�ساب 

املجمعات، فيما مل ت�سجل اأي �سفقات الأرا�س جتارية خالل الربع.

�سكل )22( تطور �سعر املرت املربع )دينار كويتي( يف القطاع التجاري

خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/2015(

�سكل )23( اإجمايل امل�ساحة املباعة يف �سفقات القطاع التجاري )األف مرت مربع(

خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/2015(
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كما اأظهرت تفا�سيل االأ�سعار تراجع م�ستويات اأ�سعار املرت املربع للمجمعات التجارية، فيما حافظت �سعار البنايات 

التجارية على نف�س م�ستويات اأ�سعار املرت املربع الواحد تقريبا.

القطاع  تداوالت  االأكرب من  القبلة على احل�سة  املنطقة فقد ح�سلت منطقة  ال�سفقات ح�سب  توزيع  وباحت�ساب 

التجاري بح�سة ن�سبية بلغت “16.1%” من اأجمايل قيمة مبيعات القطاع، تبعتها منطقة حويل فال�ساملية.

�سكل )24( التوزيع الن�سبي لقيمة اأهم اأنواع العقارات املباعة يف القطاع التجاري

خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/2015(

�سكل )25( متو�سط �سعر املرت املربع )د.ك( الأهم اأنواع العقارات يف القطاع التجاري

خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/2015(
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جدول )6( املناطق االأكرث تداواًل يف القطاع التجاري )وفقا للقيمة االإجمالية لل�سفقات – املبيعات( خالل الربع الثاين /2015

املنطقةالرتتيب

اإجمايل قيمة 

ال�صفقات 

)م.د.ك(

)%( من قيمة 

ال�صفقات يف 

القطاع

اإجمايل امل�صاحة 

املباعة )األف 

مرت مربع(

)%( من 

اإجمايل امل�صاحة 

املباعة يف القطاع

عدد 

ال�صفقات

)%( من عدد 

ال�صفقات املنفذة 

يف القطاع

21.9 %9.47.0 %16.12.20 %17.60القبلة1

6.3 %16.32.0 %13.63.82 %14.79حويل2

6.3 %11.22.0 %11.52.63 %12.50ال�صاملية3

3.1 %4.31.0 %8.61.00 %9.34املرقاب4

15.6 %11.95.0 %7.42.80 %8.09قرطبة5

6.3 %6.42.0 %6.11.49 %6.68الفحيحيل6

6.3 %5.82.0 %6.11.37 %6.60جليب ال�صيوخ7

6.3 %6.42.0 %5.51.50 %6.00املنقف8

3.1 %4.81.0 %5.01.12 %5.44خيطان9

3.1 %4.31.0 %3.91.00 %4.25العقيلة10

امل�سدر: ح�سابات وحدة البحوث االقت�سادية -بنك الكويت الدويل با�ستخدام البيانات االأ�سبوعية ال�سادرة عن وزارة العدل -اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق | رتبت املناطق ح�سب القيمة 

االإجمالية للتداول يف القطاع | م.د.ك: مليون دينار كويتي.

� القطاعات االأخرى: املخازن وال�سريط ال�ساحلي واحلريف

التالية تطور مبيعات كل من  البيانية  الر�سوم  كالعادة، تظهر  الهام�سية  القطاعات على ح�س�سها  بقية  حافظت 

القطاع احلريف وقطاع املخازن، كما يجدر االإ�سارة اأن قطاع ال�سريط ال�ساحلي قد �سجل �سفقة واحدة فقط خالل 

الربع احلايل، بلغت قيمتها االإجمالية “13” مليون دينار.
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�سكل )26( اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف قطاع املخازن 

خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/2015(

�سكل )27( اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع احلريف 

خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/2015(
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ثالًثا: اأداء �سوق العقار الكويتي على م�ستوى حمافظات دولة الكويت 

خالل الربع الثاين / 2015

� حمافظة العا�سمة

فقط،  كويتي  دينار  مليون   ”154“ لتبلغ  التوايل  على  الثاين  للربع  العا�سمة  حمافظة  يف  العقار  مبيعات  تراجعت 

مرتاجعة بن�سبة “9.43%” على اأ�سا�س ربعي، وبن�سبة “39.5%” على اأ�سا�س �سنوي، فيما ارتفع موؤ�سر العدد االإجمايل 

لل�سفقات على اأ�سا�س ربعي بن�سبة “5.4%” ليبلغ “156” �سفقة وليبقى اأقل من م�ستويات الربع الثاين من عام 2014 

على   ”%29“ وبن�سبة  ربعي  اأ�سا�س  على   ”%14“ بن�سبة  ال�سفقة  قيمة  متو�سط  موؤ�سر  تراجع  كما   ،”%14.8“ بنحو 

اأ�سا�س �سنوي ليبلغ “993” األف دينار كويتي فقط.

اأما فيما يخ�س م�ستويات متو�سط �سعر املرت املربع يف حمافظة العا�سمة فقد بلغ “1676” دينار كويتي مرتاجعا من 

“1860” دينار يف الربع ال�سابق، كما حافظ موؤ�سر اإجمايل امل�ساحة املباعة على نف�س امل�ستوى تقريبا.

�سكل )28( اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف حمافظة العا�سمة

خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/2015(
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وبدرا�سة توزيع مبيعات حمافظة العا�سمة ح�سب القطاعات العقارية الرئي�سية، فلقد ارتفعت ح�سة كل من قطاعي 

ال�سكني والتجاري على ح�ساب ح�سة القطاع اال�ستثماري كما يظهر يف ال�سكل التايل.

�سكل )29( تطور �سعر املرت املربع )د.ك( يف حمافظة العا�سمة خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/2015(

�سكل )30( اإجمايل امل�ساحة املباعة يف حمافظة العا�سمة )األف مرت مربع(

خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/2015(
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كما قمنا باحت�ساب متو�سطات اأ�سعار املرت املربع يف املحافظة وفقا للقطاع، لتظهر البيانات ارتفاع متو�سط �سعر 

اأ�سعار كل من قطاعي التجاري واال�ستثماري يف املحافظة  املرت املربع يف القطاع ال�سكني مقابل تراجع م�ستويات 

وكما يظهر ال�سكل.

�سكل )31( التوزيع الن�سبي لقيمة التداوالت الأهم القطاعات العقارية يف حمافظة العا�سمة 

خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/2015(

�سكل )32( متو�سط �سعر املرت املربع )د.ك( للقطاعات الرئي�سية يف حمافظة العا�سمة

للفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/2015(
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بتجميع بيانات املناطق االأكرث تداوال يف املحافظة وفقا لقيمة املبيعات فقد حلت منطقة ال�سرق يف املرتبة االأوىل 

بح�سة ن�سبية بلغت “12.8%” من اإجمايل املبيعات تلتها كل من مناطق القبلة وال�سرة كما يظهر اجلدول التايل.

جدول )7( املناطق االأكرث تداواًل يف حمافظة العا�سمة )وفقا للقيمة االإجمالية لل�سفقات – املبيعات( خالل الربع الثاين / 2015

املنطقةالرتتيب

اإجمايل قيمة 

ال�صفقات 

)م.د.ك(

) %( من قيمة 

ال�صفقات يف 

القطاع

اإجمايل امل�صاحة 

املباعة )األف 

مرت مربع(

) %( من 

اإجمايل امل�صاحة 

املباعة يف القطاع

عدد 

ال�صفقات

) %( من عدد 

ال�صفقات املنفذة 

يف القطاع

3.8 %6.56 %12.86.0 %19.9ال�صرق1

4.5 %2.47 %11.42.2 %17.6القبلة2

11.5 %13.018 %9.112.0 %14.1ال�صرة3

5.8 %7.99 %9.07.3 %14.0بنيد القار4

8.3 %7.513 %7.86.9 %12.0قرطبة5

0.6 %1.11 %6.01.0 %9.3املرقاب6

7.1 %7.011 %5.36.5 %8.2الريموك7

4.5 %6.17 %4.75.6 %7.2العديلية8

7.1 %5.411 %4.35.0 %6.7الفيحاء9

3.8 %4.16 %3.73.8 %5.7ال�صامية10

امل�سدر: ح�سابات وحدة البحوث االقت�سادية -بنك الكويت الدويل با�ستخدام البيانات االأ�سبوعية ال�سادرة عن وزارة العدل -اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق | رتبت املناطق ح�سب القيمة 

االإجمالية للتداول يف القطاع | م.د.ك: مليون دينار كويتي.

� حمافظة حويل

 ،”%35“ ا�ستحوذت حمافظة حويل على اجلزء االأكرب من �سيولة ال�سوق للربع الثاين على التوايل، بن�سبة قاربت 

وبقيمة بلغت “356” مليون دينار كويتي، حيث ارتفع موؤ�سر اإجمايل قيمة املبيعات بن�سبة “27%” على اأ�سا�س ربعي، 

اإال اأنه بقي اأقل من م�ستويات الربع املقابل من عام 2014 بنحو “15.8%”، فيما ارتفع موؤ�سر عدد ال�سفقات على 

اإجمايل عدد  وليبلغ  �سنوي  اأ�سا�س  “12%” على  قاربت  بن�سبة  تراجع  “14.6%” مقابل  قاربت  بن�سبة  ربعي  اأ�سا�س 

ال�سفقات امل�سجلة يف املحافظة “329” �سفقة، اأما بخ�سو�س موؤ�سر متو�سط قيمة ال�سفقة فقد بلغ “1.08” مليون 

دينار كويتي مرتفعا بنحو “10.9%” على اأ�سا�س ربعي اإال اأنه يبقى اأقل بن�سبة “4.2%” من م�ستويات الربع االأول من 

العام املا�سي.
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نحو  املرت  �سعر  متو�سط  ليبلغ  ربعي،  اأ�سا�س  على   ”%9.6“ بن�سبة  الواحد  املربع  املرت  �سعر  م�ستويات  ارتفعت  كما 

“1692” دينار كويتي، فيما ارتفع موؤ�سر اإجمايل امل�ساحات املباعة ليبلغ “211” األف مرت مربع مقابل “182” األف مرت 

مربع يف الربع ال�سابق.

�سكل )33( اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف حمافظة حويل 

خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/2015(

�سكل )34( تطور �سعر املرت املربع )د.ك( يف حمافظة حويل

خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/2015(
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كما ارتفعت ح�سة القطاع اال�ستثماري من اإجمايل مبيعات املحافظة على ح�ساب كل من قطاعي ال�سكني والتجاري 

كما يظهر ال�سكل البياين التايل.

التجاري  قطاعي  من  لكل  املربع  املرت  �سعر  متو�سط  تراجع  فقد  املحافظة  يف  االأ�سعار  م�ستويات  وبا�ستعرا�س 

واال�ستثماري مقابل ارتفاع يف اأ�سعار القطاع ال�سكني كما يظهر يف ال�سكل التايل.

�سكل )35( اإجمايل امل�ساحة املباعة يف حمافظة حويل )األف مرت مربع( خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/2015(

�سكل )36( التوزيع الن�سبي لقيمة التداوالت الأهم القطاعات العقارية يف حمافظة حويل 

خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/2015(
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وبح�سر املناطق التي ا�ستحوذت على احل�سة االأكرب من مبيعات العقار يف املحافظة، فلقد حلت منطقة ال�ساملية يف 

راأ�س الرتتيب م�ستحوذة على ن�سف قيمة ال�سفقات املنفذة يف املحافظة تقريبا، تلتها منطقة حويل بن�سبة قاربت 

“20%”، تلتها كل من مناطق اجلابرية و�سلوى.

جدول )8( املناطق االأكرث تداواًل يف حمافظة حويل )وفقا للقيمة االإجمالية لل�سفقات – املبيعات( خالل الربع الثاين / 2015

املنطقةالرتتيب

اإجمايل قيمة 

ال�صفقات 

)م.د.ك(

) %( من 

قيمة ال�صفقات 

يف القطاع

اإجمايل امل�صاحة 

املباعة )األف مرت 

مربع(

) %( من 

اإجمايل امل�صاحة 

املباعة يف القطاع

عدد 

ال�صفقات

) %( من عدد 

ال�صفقات املنفذة يف 

القطاع

28.0 %34.192 %49.472.02 %176.4ال�صاملية1

12.5 %16.741 %19.835.20 %70.6حويل2

7.9 %7.126 %5.715.07 %20.2اجلابرية3

10.0 %8.933 %4.618.76 %16.3�صلوى4

7.0 %4.823 %3.310.17 %11.9ال�صالم5

4.9 %5.716 %3.312.00 %11.8م�صرف6

7.3 %5.524 %3.211.69 %11.6الزهراء7

6.4 %4.221 %2.38.94 %8.3الرميثية8

4.6 %3.715 %2.17.78 %7.4ال�صديق9

2.7 %3.39 %1.86.93 %6.3حطني10
امل�سدر: ح�سابات وحدة البحوث االقت�سادية -بنك الكويت الدويل با�ستخدام البيانات االأ�سبوعية ال�سادرة عن وزارة العدل -اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق | رتبت املناطق ح�سب القيمة 

االإجمالية للتداول يف القطاع | م.د.ك: مليون دينار كويتي.

�سكل )37( متو�سط �سعر املرت املربع )د.ك( للقطاعات الرئي�سية يف حمافظة حويل

خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/2015(
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� حمافظة الفروانية

ارتفعت قيمة مبيعات العقار يف حمافظة الفروانية لتبلغ “134” مليون دينار كويتي لت�سجل ارتفاعا بن�سبة “%7.6” 

“15.6%”، كما  بنحو   2014 املقابل من عام  الربع  اأقل من م�ستويات  ملبيعات  ولتبقى م�ستويات  ربعي  اأ�سا�س  على 

اأ�سا�س ربعي  “8.2%” على  بن�سبة  ال�سفقات  اإجمايل عدد  “184” �سفقة، لريتفع موؤ�سر  املحافظة نحو  �سجلت يف 

وليبقى اأقل بن�سبة “18.6%” من م�ستويات الربع املقابل من عام 2014، فيما حافظ موؤ�سر متو�سط قيمة ال�سفقة 

على نف�س امل�ستويات تقريبا عند “731” األف دينار، مرتفعا بنحو “3.7%” على اأ�سا�س �سنوي.

ومبتابعة م�ستويات اأ�سعار املرت املربع يف املحافظة، فقد تراجع متو�سط �سعر املرت ليبلغ “1389” دينار كويتي فقط، 

فيما ارتفع موؤ�سر اإجمايل امل�ساحات املباعة يف حمافظة الفروانية خالل الربع الثاين من عام 2015 ليبلغ نحو “97” 

األف مرت مربع مقارنة بنحو “86” األف مرت مربع خالل الربع ال�سابق من العام.

 �سكل )38( اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف حمافظة الفروانية 

خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/2015(



37

القطاع  ح�سة  ارتفعت  فلقد  املحافظة،  يف  ال�سفقات  اإجمايل  من  املختلفة  القطاعات  ح�س�س  وبا�ستعرا�س 

اال�ستثماري من اإجمايل قيمة ال�سفقات على ح�ساب القطاعني التجاري واحلريف فيما حافظ القطاع ال�سكني على 

نف�س امل�ستويات تقريبا.

�سكل )39( تطور �سعر املرت املربع )د.ك( يف حمافظة الفروانية خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/2015(

�سكل )40( اإجمايل امل�ساحة املباعة يف حمافظة الفروانية )األف مرت مربع( خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/2015(
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اأ�سعار  كما ارتفع متو�سط �سعر املرت املربع الواحد لكل من قطاعي ال�سكني واال�ستثماري مقابل تراجع م�ستويات 

القطاع التجاري يف املحافظة.

وبتجميع املناطق االأكرث تداوال فقد ح�سلت منطقة “الفروانية” كالعادة على احل�سة االأكرب بن�سبة قاربت “%41.4” 

من اإجمايل مبيعات العقار يف املحافظة، تلتها كل من مناطق جليب ال�سيوخ والعار�سية، كما يظهر اجلدول التايل.

�سكل )41( التوزيع الن�سبي لقيمة التداوالت الأهم القطاعات العقارية يف حمافظة الفروانية 

خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/2015(

�سكل )42( متو�سط �سعر املرت املربع )د.ك( للقطاعات الرئي�سية يف حمافظة الفروانية 

خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/2015(
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جدول )9( املناطق االأكرث تداواًل يف حمافظة الفروانية )وفقا للقيمة االإجمالية لل�سفقات – املبيعات( خالل الربع الثاين / 2015

املنطقةالرتتيب

اإجمايل قيمة 

ال�صفقات 

)م.د.ك(

) %( من قيمة 

ال�صفقات يف 

القطاع

اإجمايل امل�صاحة 

املباعة )األف 

مرت مربع(

) %( من 

اإجمايل امل�صاحة 

املباعة يف القطاع

عدد 

ال�صفقات

) %( من عدد 

ال�صفقات املنفذة 

يف القطاع

%4323.4%31.1732.2%55.741.4الفروانية1

%2010.9%11.7012.1%21.215.8جليب ال�صيوخ2

%2513.6%14.2814.8%17.713.1العار�صية3

%168.7%7.677.9%13.910.3خيطان4

%2212.0%9.479.8%8.16.0اإ�صبيلية5

%147.6%6.436.6%5.44.0الأندل�س6

%189.8%5.045.2%3.82.9الفردو�س7

%63.3%2.602.7%2.01.5العمرية8

%10.5%1.001.0%1.71.3الرقعي9

%63.3%2.772.9%1.51.1�صباح النا�صر10

امل�سدر: ح�سابات وحدة البحوث االقت�سادية -بنك الكويت الدويل با�ستخدام البيانات االأ�سبوعية ال�سادرة عن وزارة العدل -اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق | رتبت املناطق ح�سب القيمة 

االإجمالية للتداول يف القطاع | م.د.ك: مليون دينار كويتي.

� حمافظة االأحمدي

حلت حمافظة االأحمدي يف املرتبة الثانية يف موؤ�سر قيمة املبيعات االإجمالية خلف حمافظة حويل وبن�سبة قاربت 

يف  العقار  مبيعات  قيمة  لترتاجع  كويتي،  دينار  مليون   ”215.5“ بلغت  وبقيمة  ال�سوق  مبيعات  اإجمايل  من   ”%21“

املحافظة بن�سبة “7.2%” على اأ�سا�س ربعي وبن�سبة “36%” على اأ�سا�س �سنوي، فيما تراجع موؤ�سر عدد ال�سفقات 

بن�سبة “16.9%” على اأ�سا�س ربعي وبن�سبة “%37.4” على اأ�سا�س �سنوي م�سجال “592” �سفقة فقط، فيما بلغ موؤ�سر 

متو�سط قيمة ال�سفقة نحو “364” األف دينار كويتي مرتفعا بن�سبة “11.6%” على اأ�سا�س ربعي وبن�سبة قاربت “%2.2” 

على اأ�سا�س �سنوي.
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الواحد  ل�سعر املرت املربع  املتو�سط االإجمايل  ارتفع  املباعة، فلقد  االأ�سعار وامل�ساحة االإجمالية  وبدرا�سة م�ستويات 

ليبلغ  ملحوظ  ب�سكل  املباعة  امل�ساحات  موؤ�سر  انخف�س  فيما  كويتي،  دينار   ”760“ ليبلغ  التوايل  على  الثاين  للربع 

“284” األف مرت مربع فقط.

�سكل )43( اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف حمافظة االأحمدي 

خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/2015(

�سكل )44( تطور �سعر املرت املربع )د.ك( يف حمافظة االأحمدي خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/2015(
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كما ارتفعت ح�سة القطاع اال�ستثماري والتجاري �سويا خالل الربع احلايل على ح�ساب القطاع ال�سكني الذي �سهد 

تراجعا ملحوظا يف ح�سته من مبيعات العقار يف املحافظة وكما يظهر يف ال�سكل التايل.

وبا�ستعرا�س م�ستويات االأ�سعار وفقا للقطاع يف املحافظة، فقد ارتفع �سعر املرت املربع الواحد يف القطاع اال�ستثماري 

ويف القطاع التجاري وب�سكل ملحوظ مقابل تراجع ب�سيط يف م�ستويات اأ�سعار القطاع ال�سكني.

�سكل )45( اإجمايل امل�ساحة املباعة يف حمافظة االأحمدي )األف مرت مربع( خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/2015(

�سكل )46( احل�سة الن�سبية لقيمة التداوالت الأهم القطاعات العقارية يف حمافظة االأحمدي خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع 

الثاين/2015(
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املحافظة، حيث حّلت  التداوالت يف  لقيمة  تداوال وفقا  االأكرث  الع�سر  املناطق  توزيع  التايل،  ي�ستعر�س اجلدول  كما 

منطقة “�سباح االأحمد البحرية” يف املرتبة االأوىل بن�سبة قاربت “24.4%” تلتها منطقة “املهبولة” بن�سبة “%23.1”.

جدول )10( املناطق االأكرث تداواًل يف حمافظة االأحمدي )وفقا للقيمة االإجمالية لل�سفقات – املبيعات( خالل الربع الثاين / 2015

املنطقةالرتتيب

اإجمايل قيمة 

ال�صفقات 

)م.د.ك(

) %( من قيمة 

ال�صفقات يف 

القطاع

اإجمايل امل�صاحة 

املباعة )األف مرت 

مربع(

) %( من 

اإجمايل امل�صاحة 

املباعة يف القطاع

عدد 

ال�صفقات

) %( من عدد 

ال�صفقات املنفذة يف 

القطاع

37.0 %53.7219 %24.2152.36 %52.2�صباح الأحمد البحرية1

34.1 %12.7202 %23.136.09 %49.7املهبولة2

5.9 %8.035 %18.722.72 %40.3املنقف3

2.9 %4.417 %9.112.42 %19.7اأبو حليفة4

1.9 %2.911 %7.28.29 %15.4الفحيحيل5

2.7 %3.516 %5.49.85 %11.6الفنطا�س6

2.0 %1.912 %3.95.40 %8.4العقيلة7

3.9 %5.123 %3.314.55 %7.1هدية8

1.5 %1.69 %1.04.61 %2.2ال�صباحية9

1.2 %1.07 %0.92.77 %2.0الرقة10
امل�سدر: ح�سابات وحدة البحوث االقت�سادية -بنك الكويت الدويل با�ستخدام البيانات االأ�سبوعية ال�سادرة عن وزارة العدل -اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق | رتبت املناطق ح�سب القيمة 

االإجمالية للتداول يف القطاع | م.د.ك: مليون دينار كويتي.

�سكل )47( متو�سط �سعر املرت املربع )د.ك( للقطاعات الرئي�سية يف حمافظة االأحمدي خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2013 -الربع 

الثاين/ 2014(
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� حمافظة اجلهراء

ح�سلت حمافظة اجلهراء على نحو “3.1%” من اإجمايل مبيعات ال�سوق خالل الربع احلايل وبقيمة بلغت “31.4” مليون 

دينار كويتي فقط، لريتفع موؤ�سر اإجمايل قيمة مبيعات العقار يف املحافظة بنحو “60.9%” على اأ�سا�س ربعي ليبقى اأقل 

بنحو “17.3%” على اأ�سا�س �سنوي، فيما بلغ موؤ�سر عدد ال�سفقات املنفذة يف املحافظة “87” �سفقة فقط، مرتفعا بن�سبة 

“38.1%” على اأ�سا�س ربعي وبن�سبة قاربت “6.1%” على اأ�سا�س �سنوي، وليبلغ موؤ�سر متو�سط قيمة ال�سفقة يف املحافظة 
نحو “362” األف دينار كويتي، مرافعا بن�سبة “16.5%” على اأ�سا�س ربعي وبن�سبة “22%” على اأ�سا�س �سنوي.

موؤ�سر  ارتفاع  الواحد، مع  املربع  للمرت  دينار كويتي   ”804“ ليبلغ  ارتفع  الواحد فقد  املربع  املرت  �سعر  اأما متو�سط 

اإجمايل امل�ساحة املباعة ليبلغ “39” األف مرت مربع فقط.

�سكل )48( اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف حمافظة اجلهراء خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/2015(

�سكل )49( تطور �سعر املرت املربع )د.ك( يف حمافظة اجلهراء خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/2015(
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وبدرا�سة ح�سة القطاعات من اإجمايل قيمة ال�سفقات العقارية يف املحافظة، فلقد ارتفعت ح�سة القطاع ال�سكني 

ب�سكل طفيف، كما ارتفعت ح�سة القطاع التجاري، وجاء ارتفاع القطاعني على ح�ساب ح�سة القطاع اال�ستثماري.

كما اأظهر التحليل التف�سيلي مل�ستويات االأ�سعار وفقا للقطاعات، ارتفاع اأ�سعار كل من قطاعي ال�سكني والتجاري مع 

تراجع وا�سح يف اأ�سعار القطاع اال�ستثماري يف املحافظة.

�سكل )50( اإجمايل امل�ساحات املباعة يف حمافظة اجلهراء )األف مرت مربع(

خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/2015(

�سكل )51( التوزيع الن�سبي لقيمة التداوالت الأهم القطاعات العقارية يف حمافظة اجلهراء

 خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/2015(
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كما جاءت منطقة “اجلهراء” يف مقدمة مناطق املحافظة من حيث اإجمايل قيمة ال�سفقات املنفذة يف ال�سوق، تلتها كل 

من مناطق �سعد العبداللة والق�سر وكما يظهر يف اجلدول التايل، حيث نفذت ال�سفقات العقارية يف ت�سع مناطق فقط.

جدول )11( املناطق االأكرث تداواًل يف حمافظة اجلهراء )وفقا للقيمة االإجمالية لل�سفقات – املبيعات( خالل الربع الثاين / 2015

املنطقةالرتتيب

اإجمايل قيمة 

ال�صفقات 

)م.د.ك(

) %( من قيمة 

ال�صفقات يف 

القطاع

اإجمايل امل�صاحة 

املباعة )األف مرت 

مربع(

) %( من اإجمايل 

امل�صاحة املباعة يف 

القطاع

عدد 

ال�صفقات

) %( من عدد 

ال�صفقات املنفذة يف 

القطاع

20.7 %29.318 %43.511.48 %13.7اجلهراء1

35.6 %31.931 %25.812.50 %8.1�صعد العبد اهلل2

9.2 %12.38 %9.04.80 %2.8الق�صر3

6.9 %6.16 %5.62.40 %1.8القريوان4

9.2 %6.18 %4.62.38 %1.5العيون5

4.6 %4.14 %4.41.60 %1.4جابر الأحمد6

9.2 %6.18 %4.02.40 %1.3الواحة7

3.4 %3.13 %2.31.20 %0.7الن�صيم8

1.1 %1.01 %0.80.40 %0.3النعيم9
امل�سدر: ح�سابات وحدة البحوث االقت�سادية -بنك الكويت الدويل با�ستخدام البيانات االأ�سبوعية ال�سادرة عن وزارة العدل -اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق | رتبت املناطق ح�سب القيمة 

االإجمالية للتداول يف القطاع | م.د.ك: مليون دينار كويتي.

�سكل )52( متو�سط �سعر املرت املربع )د.ك( للقطاعات الرئي�سية يف حمافظة اجلهراء

خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/ 2015( 
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� حمافظة مبارك الكبري

بلغ موؤ�سر اإجمايل قيمة مبيعات العقار يف حمافظة مبارك الكبري خالل الربع الثاين من عام 2015 نحو “125” مليون 

دينار كويتي مرتاجعا بنحو “13.4%” على اأ�سا�س ربعي وبن�سبة “40.8%” على اأ�سا�س �سنوي، و لت�ستحوذ املحافظة 

على ما ن�سبته “12.3%” من اإجمايل مبيعات �سوق العقار الكويتي، فيما بلغ موؤ�سر  عدد ال�سفقات االإجمايل “349” 

�سفقة مرتاجعا بن�سبة “%16.3” على اأ�سا�س ربعي وبن�سبة “14.3%” على اأ�سا�س �سنوي، كما بلغ موؤ�سر متو�سط قيمة 

اأ�سا�س ربعي ليبقى اأقل من م�ستويات الرعب  “3.4%” على  “358” األف دينار كويتي، مرتفعا بن�سبة  ال�سفقة نحو 

املقابل من عام 2014 بنحو  “%31”.

فيما ارتفع متو�سط �سعر املرت املربع يف املحافظة لي�سل اإىل م�ستويات “805” دينار كويتي للمرت املربع الواحد، فيما 

انخف�س موؤ�سر اإجمايل امل�ساحة املباعة لي�سل اإىل “155” األف مرت مربع كما تظهر االأ�سكال التالية.

�سكل )53( اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف حمافظة مبارك الكبري 

خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/2015(
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ولقد �سجلت ح�سة القطاع اال�ستثماري ارتفاعا ملحوظا من اإجمايل قيمة مبيعات العقار يف املحافظة، وجاء هذا 

االرتفاع على ح�ساب القطاع ال�سكني وكما يظهر يف ال�سكل التايل.

�سكل )54( تطور �سعر املرت املربع )د.ك( يف حمافظة مبارك الكبري خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/2015(

�سكل )55( اإجمايل امل�ساحة املباعة يف حمافظة مبارك الكبري )األف مرت مربع(

خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/2015(
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كما ت�ساعف متو�سط �سعر املرت املربع الواحد للقطاع اال�ستثماري يف املحافظة فيما تراجعت اأ�سعار القطاع ال�سكني 

ب�سكل ن�سبي.

كما ا�ستمرت منطقة الفنيطي�س يف ت�سدر قائمة املناطق االأكرث تداوال وفقا لقيمة املبيعات العقارية يف املحافظة 

وبن�سبة قاربت ن�سف مبيعات املحافظة، تلتها مناطق اأبو فطرية و�سباح ال�سامل كما يظهر اجلدول التايل.

�سكل )56( التوزيع الن�سبي لقيمة التداوالت الأهم القطاعات العقارية يف حمافظة مبارك الكبري

خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/2015(

�سكل )57( متو�سط �سعر املرت املربع )د.ك( للقطاعات الرئي�سية يف حمافظة مبارك الكبري 

خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2014 -الربع الثاين/2015(
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جدول )12( املناطق االأكرث تداواًل يف حمافظة مبارك الكبري )وفقا للقيمة االإجمالية لل�سفقات – املبيعات( خالل الربع االأول / 2015

املنطقةالرتتيب

اإجمايل قيمة 

ال�صفقات 

)م.د.ك(

) %( من قيمة 

ال�صفقات يف 

القطاع

اإجمايل امل�صاحة 

املباعة )األف مرت 

مربع(

) %( من اإجمايل 

امل�صاحة املباعة يف 

القطاع

عدد ال�صفقات

) %( من عدد 

ال�صفقات املنفذة 

يف القطاع

51.6 %46.3180 %39.271.97 %49.0الفنيطي�س1

7.2 %11.725 %22.718.13 %28.4�صباح ال�صامل2

25.2 %25.388 %22.639.30 %28.3اأبو فطرية3

4.9 %4.817 %4.57.48 %5.6امل�صايل4

2.6 %2.39 %2.63.60 %3.3العدان5

3.2 %2.711 %2.54.27 %3.1الق�صور6

0.9 %2.63 %1.74.02 %2.1اأبو احل�صانية7

1.7 %1.66 %1.42.51 %1.7امل�صيلة8

1.4 %1.35 %1.32.00 %1.7مبارك الكبري9

1.1 %1.04 %1.31.60 %1.6القرين10
امل�سدر: ح�سابات وحدة البحوث االقت�سادية -بنك الكويت الدويل با�ستخدام البيانات االأ�سبوعية ال�سادرة عن وزارة العدل -اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق | رتبت املناطق ح�سب القيمة 

االإجمالية للتداول يف القطاع | م.د.ك: مليون دينار كويتي.

� اخلال�سة

ا�ستطاع �سوق العقار الكويتي احلفاظ على م�ستويات اأداء مقبولة ن�سبيا رغم التغريات االقت�سادية واجليو�سيا�سية 

التي متر بها املنطقة، ياأتي ذلك نتاجا ال�ستمرار م�ستويات الطلب القوية من قبل املواطنني على القطاع ال�سكني، 

وامل�ستويات املتزايدة للطلب على ال�سكن اال�ستثماري من قبل الوافدين، ومعدالت العائد على اال�ستثمار العقاري 

اال�ستثمارية يف االقت�ساد  البدائل  قلة  الودائع، ويف ظل  املنخف�سة على  الفائدة  ن�سبيا مقارنة مب�ستويات  املقبولة 

املحلي وتراجع اأداء �سوق الكويت لالأوراق املالية، والتي عملت جمتمعة على حتقيق ا�ستقرار ن�سبي يف اأداء موؤ�سرات 

�سوق العقار الكويتي.

كما ال زالت م�ستويات االأ�سعار املرتفعة ن�سبيا ت�سغط باالجتاه املعاك�س جلهة تقليل عدد ال�سفقات املنفذة يف ال�سوق، 

حيث ورغم الرتاجع الن�سبي يف م�ستويات االأ�سعار خالل الن�سف االأول من عام 2015، فال زالت م�ستويات االأ�سعار 

احلالية مرتفعة ن�سبيا وت�سكل عائقا لتنفيذ املزيد من ال�سفقات العقارية، وهو ما انعك�س وينعك�س با�ستمرار على 

�سكل تراجع يف عدد ال�سفقات العقارية يف ال�سوق متزامن مع ثبات اأحيانا اأو ارتفاع يف اأحيان اأخرى يف م�ستويات 

متو�سط قيمة ال�سفقة.
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ولقد تاأثر ال�سوق خالل الربع احلايل بعوامل مو�سمية منها دخول �سهر رم�سان املبارك وبدء مو�سم العطل ال�سيفية 

وقد ظهر ذلك جليا على اأداء القطاع ال�سكني، ويتوقع لهذا االأثر اأن ي�ستمر يف اإلقاء ظالله على اأداء ال�سوق خالل 

اأ�سهر ال�سيف، اإال اأن اآفاق اأداء القطاع العقاري على املديني املتو�سط والطويل االأجل �ستتاأثر بعوامل هيكلية اأخرى 

مرتبطة مب�ستويات الن�ساط االقت�سادي حمليا وم�ستويات تنفيذ م�ساريع خطة التنمية، باالإ�سافة الآفاق االقت�ساد 

االإقليمي والعاملي، اإال اأنه من غري املتوقع ح�سول تغيريات جذرية على م�ستويات املبيعات واالأ�سعار حتى نهاية هذا 

العام، حيث من املتوقع اأن ترتفع م�ستويات الفائدة وتت�سح ال�سورة اأكرث حول م�ستويات اأ�سعار النفط ما قد يفر�س 

تغريات اقت�سادية تلقي بظاللها على اأداء ال�سوق العقاري ب�سكل عام.

و بتتبع م�ستويات االأ�سعار يف القطاعات العقارية الرئي�سية الثالث )ال�سكني واال�ستثماري والتجاري( فقد �سهدت 

م�ستويات االأ�سعار  باملجمل ارتفاعا ن�سبيا يف القطاعني ال�سكني واال�ستثماري ب�سكل عام مقارنة بالربع ال�سابق، 

مقابل انخفا�س يف م�ستويات اأ�سعار القطاع التجاري، اإال اأن التغري يف م�ستويات االأ�سعار قد تفاوت وب�سكل ملحوظ 

وفقا للمحافظة واملنطقة التي يقع فيها العقار، وباملتو�سط فقد ارتفع �سعر املرت املربع يف القطاع ال�سكني بن�سبة 

“7.7%”، فيما ارتفعت م�ستويات اأ�سعار اال�ستثماري بن�سبة “1.68%” مقابل تراجع يف م�ستويات القطاع التجاري 

بن�سبة “%13.7”.

اأ�سعار القطاع ال�سكني،  ويف التفا�سيل، فقد دعمت ارتفاعات االأ�سعار يف حمافظتي اجلهراء وحويل االرتفاع يف 

حيث ارتفعت اأ�سعار العقارات ال�سكنية يف املحافظتني مبا يقارب “%11”، مقابل تراجع م�ستويات اأ�سعار القطاع 

ارتفعت  فيما   ،”%2.74“ بن�سبة  الكبري  مبارك  حمافظة  ويف   ”3.45%“ بن�سبة  االأحمدي  حمافظة  يف  ال�سكني 

التوايل، ويف القطاع  “7.6%” على  و   ”%4.1“ اأ�سعار العقارات ال�سكنية يف حمافظتي الفروانية والعا�سمة بن�سب 

اال�ستثماري فقد �سجلت اأ�سعار العقارات اال�ستثمارية ارتفاعا ملحوظا بن�سبة قاربت “33%” يف حمافظة االأحمدي، 

فيما تراجعت م�ستويات اأ�سعار العقارات اال�ستثمارية مب�ستويات مقاربة يف حمافظة العا�سمة، كما تراجعت اأ�سعار 

اأما  القطاع،  املنفذة يف  ال�سفقات  ارتفاع عدد  “8.9%” ما دعم  بن�سبة  العقارات اال�ستثمارية يف حمافظة حويل 

القطاع التجاري فقد قاد الرتاجع يف م�ستويات اأ�سعار عقاراته يف حمافظة العا�سمة دفة الرتاجع يف م�ستوى االأ�سعار 

العام يف هذا القطاع.

يظهر اجلدول التايل م�ستويات االأ�سعار ومدى تغريها على اأ�سا�س ربعي لقطاعات الرئي�سية الثالث وفقا للمحافظة، 

بقي اأن ن�سري اأن م�ستويات االأ�سعار املدرجة باجلدول قد ال متثل القيم احلقيقية لكل عقار على حدة، حيث ال تاأخذ 

باحل�سبان املوقع التف�سيلي وخ�سائ�س ومميزات كل عقار على حدة، كما اأن بع�س املناطق وامل�سار اإليها بنجمة )*( 

قد �سهدت عددا متدنيا من ال�سفقات �سمن القطاع ومبا يجعل م�ستويات االأ�سعار املدرجة غري ممثلة يف االأغلب.
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جدول )13( متو�سط �سعر املرت املربع امل�سجل خالل الربع الثاين / 2015 ح�سب القطاع واملحافظة

 مع مقارنة م�ستويات االأ�سعار مع الربع ال�سابق 

القطاع واملحافظة
اإجمايل املبيعات 

)األف دينار(

اإجمايل امل�صاحة 

)األف مرت(

متو�صط �صعر املرت 

املربع )د.ك(

مقدار التغري 

)د.ك(

ن�صبة التغري 

)%(

7.72 %43073460271551.3�صكني

3.5- %15-86692209415حمافظة الأحمدي

11.4 %253433572074حمافظة اجلهراء

4.2 %7885370112145حمافظة العا�صمة

7.6 %371384681558حمافظة الفروانية

11.2 %1063201031035105حمافظة حويل

2.7- %19-96389140690حمافظة مبارك الكبري

1.7 %442895231191932ا�صتثماري

32.9 %111891711578391حمافظة الأحمدي

35.7- %1284-31111132315حمافظة العا�صمة*

0.2- %4-63717331938حمافظة الفروانية

8.9- %210-210202982150حمافظة حويل

136 %239751319011095حمافظة مبارك الكبري*

13.8- %741-109016244638جتاري

29.9 %4157151961196حمافظة اجلهراء*

34.0- %2684-4490795199حمافظة العا�صمة

6.2- %287-1573744340حمافظة الفروانية*

10.3- %487-2729064231حمافظة حويل*

امل�سدر: ح�سابات وحدة البحوث االقت�سادية والرتجمة – بنك الكويت الدويل | )*(: هذه املحافظات �سهدت اأقل من 10 �سفقات خالل ال�سهر ما قد يجعل م�ستويات االأ�سعار املح�سوبة فيها 

غري ممثلة لكل املحافظة وفقا للقطاع، متتاز البيانات بعدد �سفقات منخف�سة ن�سبيا ما قد يجعل هذه امل�ستويات غري ممثلة للتغري احلا�سل يف م�ستويات االأ�سعار يف ال�سوق على اأر�س الواقع، 

كما ال تاأخذ م�ستويات االأ�سعار املدرجة يف اجلدول خ�سائ�س كل عقار يف عني االعتبار، فهي متثل م�ستويات اأ�سعار تاأ�سريية ووفقا ملا مت تنفيذه من �سفقات خالل الربع فعليا فقط.
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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 والتوثيق – وزارة العدل/دولة 

الكويت”، وفيما يلي تو�سيف قاعدة البيانات واأهم املالحظات الفنية املتعلقة بها:

الفرتة الزمنية: تغطي البيانات امل�ستخدمة يف هذا التقرير جميع ال�سفقات التي اأبرمت يف �سوق العقار الكويتي 

مار�س  ومت توثيقها يف اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق – وزارة العدل خالل الفرتة: بداية يناير/2014 – نهاية 

.2015/

عدد ال�سفقات: مت جتميع عدد ال�سفقات وفقا للبيانات االأ�سبوعية ال�سادرة عن اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق 

– وزارة العدل – دولة الكويت.
الت�سنيف والتجميع الزمني:  تن�سر البيانات من قبل اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق  على �سكل اإجماليات �سهرية 

واأ�سبوعية، نقوم با�ستخدام البيانات ال�سهرية يف ح�ساب املجاميع الربعية، بينما ا�ستخدمت البيانات االأ�سبوعية 

يت�سبب  قد  �سهريا  البيانات  جتميع  يف  املتبع  االأ�سلوب  اإن   ، املباعة  وامل�ساحات  باالأ�سعار  املتعلقة  البيانات  لتحليل 

هذه  اأن  اإال  االأ�سبوعية،  البيانات  مبجاميع  واالأرباع  االأ�سهر  بيانات  جماميع  مقارنة  عند  اأحيانا  طفيفة  بفروقات 

الفروقات ال تعني فقدان اأو تكرار اأي من ال�سفقات التي ح�سلت يف ال�سوق العقاري، كما مت االإ�سارة بو�سوح اإىل 

الواردة يف  االإح�سائية  واملوؤ�سرات  واجلداول  االأ�سكال  امل�ستخدمة يف  ربعيا(  �سهريا،  )اأ�سبوعيا،  التجميع  طريقة 

التقرير كل يف مكانه.

امل�سميات والتجميع: قمنا مبراجعة ومعاجلة بيانات ال�سفقات التف�سيلية ملعاجلة اأي خلل قد يقع يف التجميع ب�سبب 

اختالف امل�سميات الواردة يف تفا�سيل ال�سفقات الأ�سماء املناطق وو�سف العقار اأو القطاع الذي 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، اإال اأن هذه البيانات ال حتتوي على تفا�سيل تتعلق بخ�سائ�س العقار التف�سيلية )عمر 

العقار، نوعية التاأثيث والتجهيز، واملوقع التف�سيلي للعقار وخالفه(. ومع غياب بيانات 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.
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نوع ال�سفقات )عقود ووكاالت(: مت حتليل ال�سوق با�ستخدام البيانات االإجمالية للعقود والوكاالت ب�سكل عام، اإال 

اإذا مت االإ�سارة لغري ذلك يف مكانه. 

القطاعات: مت حتليل ال�سفقات وت�سنيفها ح�سب الت�سنيف امل�ستخدم من قبل “اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق 

القطاع  ال�سكني )ال�سكن اخلا�س(،  القطاع  �سبعة ت�سنيفات وهي:  وي�ستمل على  الكويت”  العدل/دولة  وزارة   –
اال�ستثماري، القطاع التجاري، قطاع املخازن، قطاع ال�سريط ال�ساحلي، القطاع احلريف وقطاع املعار�س.

املوؤ�سر ال�سهري املنمط: ا�ستخدمت املعادلة التالية يف احت�ساب املوؤ�سر ال�سهري املنمط الأداء �سوق العقار الكويتي:

� قائمة امل�سطلحات واالخت�سارات

اأو  اأقامتها  التي  العائلي  ال�سكن  الأبنية  املخ�س�سة  املناطق  هي  والنموذجي:  اخلا�س  لل�سكن  املخ�س�سة  املناطق 

وزعت اأرا�سيها الدولة اأو اأقامها االأفراد اأو القطاع اخلا�س. 

اال�ستثماري وغري ذلك من  ال�سكني  املناطق املخ�س�سة لال�ستعمال  اال�ستثماري: هي  لل�سكن  املناطق املخ�س�سة 

اال�ستعماالت املقررة وفق نظام البناء وت�ستغل بطريق االإيجار 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 اال�ستعماالت املقررة وفق نظام البناء وت�ستغل بطريق االإيجار اأو التملك. 

املناطق املخ�س�سة لال�ستعمال ال�سناعي )احلريف(: هي املناطق املخ�س�سة ملزاولة االأن�سطة ال�سناعية واحلرفية 

واخلدمية. 

ال�سريط ال�ساحلي: هي املنطقة املح�سورة بني دوار البدع �سمااًل وطريق الفحيحيل االأحمدي جنوبًا والبحر من جهة 

ال�سرق اإىل الطريق الرئي�سي جهة الغرب وي�سمح فيها ببناء فلل �سكنية اأو م�ساريع ترفيهية وفندقية.

د.ك: دينار كويتي.

م.د.ك:  مليون دينار كويتي.

األف.م.م:  األف مرت مربع.

X 100 %املوؤ�سر ال�سهري املنمط =
القيمة االإجمالية لل�سفقات خالل ال�سهر - القيمة االجمالية لل�سفقات الأقل �سهر

القيمة االإجمالية لل�سفقات الأعلى �سهر - القيمة االإجمالية لل�سفقات الأقل �سهر
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تنويه

تعد وحدة البحوث االقت�سادية والرتجمة يف بنك الكويت الدويل، تقرير �سوق العقار الكويتي با�ستخدام بيانات 

ال�سفقات العقارية املنفذة فعليا وال�سادرة عن اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق/ وزارة العدل/ دولة الكويت، لذا 

فاإن جميع املوؤ�سرات، واالإح�سائيات، والر�سومات البيانية واملعلومات الواردة يف هذا التقرير، ت�ستعر�س وتدر�س 

ما مت ت�سجيله من �سفقات فعلية نفذت خالل فرتة التقرير )البيانات الفعلية(، بعيدا عن التكهنات اأو التوقعات 

ال�سائدة يف ال�سوق حول م�ستويات االأ�سعار، اأو حجم املبيعات وامل�ساحات املباعة.

ملزيد من املعلومات اأو اال�ستف�سارات بخ�سو�س التقرير، اأو للح�سول على املزيد من الن�سخ، ميكنكم التوا�سل مع 

وحدة البحوث االقت�سادية والرتجمة -  بنك الكويت الدويل من خالل و�سائل االت�سال التالية:

.research-dept@kib.com.kw :)بريد الكرتوين )اإمييل 

هاتف:  22311737 – 22311739.
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