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- المقدمة -

يتابع التقرير العقاري يف عدده التا�صع والثالث�ن التط�رات التي �صهدها �ص�ق العقار الك�يتي خالل الربع الثالث من عام 

ارتفاعا  الربع  ال�ص�ق خالل هذا  �صهد  �صابقة، حيث  الفرتة مع فرتات مرحلية  ال�ص�ق خالل هذه  اأداء  يقارن  كما   ،2017
ملح�ظا يف حجم املبيعات -على اأ�صا�س �صن�ي- ه� الأكرب منذ عام 2014، كما �صيتناول التقرير اأداء قطاعات ال�ص�ق العقاري 

املختلفة، والت�زيع اجلغرايف لل�صفقات العقارية املنفذة يف ال�ص�ق.

ارتفعت مبيعات �ص�ق العقار الك�يتي خالل الربع الثالث من العام بن�صبة 35 % مقارنة بالربع املقابل من العام املا�صي، لي�صجل 

اأعلى ن�صبة ارتفاع �صن�ي منذ الربع الثاين من عام 2014، كما تزامن ارتفاع املبيعات مع ارتفاع م�ؤ�صر عدد ال�صفقات بنح� 

30 %، وارتفاع يف م�ؤ�صر مت��صط ال�صفقة بح� 4 %. هذا وقد �صاهمت جميع قطاعات ال�ص�ق – با�صتثناء قطاع املخازن – 
يف هذا الرتفاع، حيث ت�صاعفت مبيعات القطاع احلريف بخم�س اأ�صعاف تقريبا على اأ�صا�س �صن�ي، فيما ارتفعت مبيعات 

القطاع التجاري بنح� 44 %، كما ارتفعت مبيعات القطاع ال�صكني بن�صبة 29 %، فيما �صجل القطاع ال�صتثماري اأقل ن�صبة 

ارتفاع �صن�ي عند 9 %.

جتدر الإ�صارة اإىل اأن حت�صن م�ؤ�صرات ال�ص�ق على اأ�صا�س �صن�ي قد جاء بالرغم من تراجع هذه امل�ؤ�صرات مقارنة بالربع 

ال�صابق من العام، حيث تراجعت مبيعات �ص�ق العقار الك�يتي على اأ�صا�س ربعي بنح� 16 %، فيما تراجع م�ؤ�صر عدد ال�صفقات 

بنح� 24 %، فيما ارتفع م�ؤ�صر مت��صط قيمة ال�صفقة بنح� 12 %.

وبتتبع اأداء �ص�ق العقار الك�يتي يف نهاية الت�صعة اأ�صهر الأوىل من العام، فقد ارتفعت مبيعات ال�ص�ق بنح� 6 % على اأ�صا�س 

�صن�ي حيث بلغت املبيعات الإجمالية نح� 1.95 مليار دينار ك�يتي مقارنة بنح� 1.85 مليار دينار ك�يتي خالل نف�س الفرتة من 

العام املا�صي، فيما بلغ م�ؤ�صر عدد ال�صفقات امل�صجلة خالل ذات الفرتة نح� 4081 �صفقة، مقارنة بنح� 3410 �صفقة خالل 

الت�صعة اأ�صهر الأوىل من عام 2016 ليبلغ الرتفاع يف عدد ال�صفقات نح� 20 % على اأ�صا�س �صن�ي.

ومبقارنة م�ؤ�صرات الربع احلايل مع الربع ال�صابق من العام، فقد تراجعت مبيعات جميع القطاعات العقارية مقارنة بالربع 

القطاعات حت�صنا عند مقارنة  16 %، فيما �صهدت جميع  بنح�  املبيعات  اإجماليا يف حجم  تراجعا  ال�ص�ق  ليحقق  ال�صابق 

م�ؤ�صراتها بتلك امل�صجلة يف الربع املقابل من عام 2016، ويف التفا�صيل فقد �صجلت مبيعات القطاع ال�صكنـي تراجعــا بنحــ� 

30 % على اأ�صا�س ربعي، اإل اأن م�صت�يات املبيعات بقيت اأعلى بنح� 29 % على اأ�صا�س �صن�ي، كما تراجع م�ؤ�صر عدد ال�صفقات 
امل�صجلة يف القطاع بنح� 31 % على اأ�صا�س ربعي، اإل اأنه بقي اأعلى من م�صت�ياته امل�صجلة يف الربع املقابل من العام املا�صي 

وبنح� 34 %، فيما ارتفع م�ؤ�صر مت��صط قيمة ال�صفقة بنح�  1.3 % مقارنة بالربع ال�صابق، لكنه بقي اأقل بنح� 4 % من 

م�صت�ياته امل�صجلة خالل الربع املقابل من عام 2016.

كما تراجع م�صت�ى املبيعات يف القطاع ال�صتثماري بنح� 3 % على اأ�صا�س ربعي لكنه بقي اأعلى بنح� 9 % من م�صت�ياته يف 

الربع الثالث من عام 2016، كما تراجع م�ؤ�صر عدد ال�صفقات بنح� 17 % على اأ�صا�س ربعي وبنح� 3 % على اأ�صا�س �صن�ي، 

فيما ارتفع م�ؤ�صر مت��صط قيمة ال�صفقة بنح� 17 % على اأ�صا�س ربعي وبنح� 12 % على اأ�صا�س �صن�ي.

ومل ي�صكل القطاع التجاري ا�صتثناء حيث تراجعت مبيعاته بن�صبة 15 % مقارنة بالربع ال�صابق، اإل اأنها حققت من�ا �صن�يا 

بن�صبة اقرتبت من 44 %، فيما ارتفع عدد ال�صفقات امل�صجلة يف القطاع ليبلغ 20 �صفقة مقارنة بثالث ع�صرة �صفقة فقط 

يف الربع ال�صابق، اأما القطاع احلريف فقد تراجعت مبيعاته بنح� 13 % على اأ�صا�س ربعي، اإل اأنها ت�صاعفت بنح� 5 مرات 

عما كانت عليه يف ذات الفرتة من العام املا�صي حيث بلغت نح� 47 ملي�ن دينار ك�يتي. كما �صجلت �صفقة واحدة يف قطاع 

ال�صريط ال�صاحلي و�صفقتني فقط يف قطاع املخازن وبقيمة اإجمالية بلغت 3 ماليني دينار ك�يتي.

هذا وقد ا�صتح�ذت حمافظة ح�يل على ما يقارب 22 % من مبيعات ال�ص�ق العقاري لتحل اأول يف ترتيب م�ؤ�صر قيمة املبيعات 

الإجمالية وفقا للمحافظة، وبقيمة اإجمالية اقرتبت من 134 ملي�ن دينار ك�يتي، فيما حلت حمافظة الأحمدي يف مقدمة 
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الرتتيب وفقا لعدد ال�صفقات امل�صجلة يف املحافظة وبنح� 27 % من اإجمايل ال�صفقات امل�صجلة يف ال�ص�ق والتي بلغت 321 

�صفقة. فيما حلت منطقة اأب� فطرية يف مقدمة الرتتيب فيما يخ�س حجم املبيعات وفقا للمنطقة اجلغرافية وبقيمة اإجمالية 

اقرتبت من 63 ملي�ن دينار ك�يتي وبن�صبة 11 % من اإجمايل مبيعات ال�ص�ق، تلتها منطقة ال�صاملية.

اأنها بقيت اأقل من  اإل  اأ�صا�س ربعي وبنح� 3 %،  ولقد �صهدت مت��صطات الأ�صعار تراجعا ب�صيطا يف القطاع ال�صكني على 

م�صت�ياتها امل�صجلة يف الربع الثالث من عام 2016 بنح� 11 %، فيما ارتفع مت��صط ال�صعر يف القطاع ال�صتثماري ارتفاعا 

طفيفا وبنح� 1 % ليبقى قريبا من م�صت�ياته امل�صجلة خالل ذات الفرتة من العام ال�صابق، فيما مل ي�صجل عدد كايف من 

القطاع. الأ�صعار يف  العام املمثل مل�صت�يات  ال�صعر  التجاري لحت�صاب مت��صط  القطاع  ال�صفقات يف 

وبتتبع م�صت�يات املت��صط املتحرك مل�ؤ�صرات �ص�ق العقار الرئي�صية، فقد اأظهر املت��صط املتحرك لإجمايل قيمة مبيعات العقار 

ارتفاعا خالل الربع الثالث من عام 2017، فيما ا�صتمر الرتفاع الذي �صهدناه يف الأ�صهر القليلة املا�صية يف املت��صط املتحرك 

لعدد ال�صفقات ولكن ب�ترية اأهداأ، متزامنا مع تراجع يف م�ؤ�صر مت��صط قيمة ال�صفقة وكما تظهر الأ�صكال البيانية التالية:

امل�صدر: ح�صابات وحدة البح�ث القت�صادية - بنك الك�يت الدويل | (م.د): ملي�ن دينار ك�يتي | مت احت�صاب املت��صط املتحرك لفرتة 12 �صهراً. 

�صكل (1) املت��صط املتحرك لإجمايل قيمة ال�صفقات العقارية املنفذة يف �ص�ق العقار الك�يتي للفرتة (يناير/ 2007 - �صبتمرب/2017)
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امل�صدر: ح�صابات وحدة البح�ث القت�صادية - بنك الك�يت الدويل | (م.د): ملي�ن دينار ك�يتي | مت احت�صاب املت��صط املتحرك لفرتة 12 �صهراً.

�صكل (2) املت��صط املتحرك لإجمايل عدد ال�صفقات العقارية املنفذة يف �ص�ق العقار الك�يتي للفرتة (يناير/ 2007 - �صبتمرب/ 2017)

امل�صدر: ح�صابات وحدة البح�ث القت�صادية - بنك الك�يت الدويل | (م.د): ملي�ن دينار ك�يتي | مت احت�صاب املت��صط املتحرك لفرتة 12 �صهراً. 

�صكل (3) املت��صط املتحرك ملت��صط قيمة ال�صفقة لل�صفقات العقارية املنفذة يف �ص�ق العقار الك�يتي للفرتة (يناير/ 2007 - �صبتمرب/ 2017)
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أواًل: أداء سوق العقار الكويتي خالل )الربع الثالث/2017(

المؤشرات الرئيسية )حجم المبيعات وعدد الصفقات(
16 % تقريبا،  العام وبن�صبة  الثاين من  بالربع  2017 مقارنة  الثالث من عام  الربع  العقاري خالل  ال�ص�ق  تراجعت مبيعات 

فيما ارتفعت وب�صكل ملح�ظ وبنح� 35 % مقارنة بالربع املقابل من العام املا�صي لتبلغ نح� 587 ملي�ن دينار ك�يتي (عق�د 

ووكالت)، ولقد قاد القطاع احلريف دفة الرتفاع حيث بلغت مبيعات القطاع احلريف نح� 47 ملي�ن دينار ك�يتي م�زعة على 

62 �صفقة لتت�صاعف مبيعات القطاع بخم�س اأ�صعاف تقريبا على اأ�صا�س �صن�ي، يف حني ارتفعت مبيعات القطاع ال�صكني بنح� 
29 % على اأ�صا�س �صن�ي لتبلغ 259 ملي�ن دينار ك�يتي، كما �صهدت مبيعات القطاع ال�صتثماري ارتفاعا هي الأخرى بن�صبة 
9 % مقارنة بالربع املقابل من العام ال�صابق لتبلغ نح� 179 ملي�ن دينار ك�يتي، فيما بلغت مبيعات القطاع التجاري نح� 74 

ملي�ن دينار ك�يتي، لت�صجل من�ا ن�صبته 44 % مقارنة بالربع املقابل من عام 2016.

جتدر الإ�صارة باأن تراجعا يف مبيعات جميع القطاعات با�صتثناء قطاع املخازن ذو احل�صة الهام�صية قد �صجلت على اأ�صا�س 

ربعي حيث يتاأثر ال�ص�ق يف هذا الربع بع�امل م��صمية، اإل اأن م�ؤ�صرات ال�ص�ق قد �صهدت حت�صنا على اأ�صا�س �صن�ي وكما 

اأ�صلفنا �صابق.

وعلى �صعيد م�ؤ�صر عدد ال�صفقات الإجمالية امل�صجلة يف ال�ص�ق فقد �صجلت ارتفاعا بنح� 29 % على اأ�صا�س �صن�ي لتبلغ 

1160 �صفقة، اإل اأنها بقيت اأقل بنح� 24 % من م�صت�ياتها امل�صجلة يف الربع ال�صابق وكما يظهر يف اجلدول التايل:

امل�صدر: ح�صابات وحدة البح�ث القت�صادية - بنك الك�يت الدويل، با�صتخدام البيانات ال�صهرية ال�صادرة عن وزارة العدل - اإدارة الت�صجيل العقاري والت�ثيق، (0): مل ي�صهد القطاع اأي عملية 

تداول خالل الفرتة | الأعداد مقربة لأقرب عدد �صحيح | *: مت��صط قيمة ال�صفقة يف الربع.

جدول (1)امل�ؤ�صرات الرئي�صية لأداء �ص�ق العقار الك�يتي للفرتة (الربع الثالث / 2016 - الربع الثالث / 2017)
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التطور الشهري ألداء سوق العقار الكويتي خالل الربع الثالث /2017
�صهد �ص�ق العقار الك�يتي خالل الربع الثالث من عام 2017 اأداء �صهريا متباينا، حيث �صجل �صهر ي�لي� اأف�صل اأداء �صهري 

من حيث قيمة ال�صفقات املتداولة تاله كل من اأغ�صط�س ثم �صبتمرب كما يظهر ال�صكل التايل:

�صكل (4) اإجمايل قيمة وعدد ال�صفقات، ومت��صط قيمة ال�صفقة �صهرياً خالل الفرتة (اأبريل/ 2016 - �صبتمرب/ 2017)

اأ�صهر الربع الثالث من عام 2017 مع اأف�صل ما حققه ال�ص�ق �صهريا منذ بداية عام 2007، فلقد مت  اأداء  وبهدف مقارنة 

احت�صاب امل�ؤ�صر املنمط لالأداء ال�صهري  ، ليح�صل �صهر ي�لي�/2017 على اأعلى قيمة خالل الربع الثالث من العام حمققا 

26.3 % مقارنة باأف�صل الأ�صهر ( ي�لي� 2007 )، وكما يظهر ال�صكل التايل:
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�صكل (5) قيمة امل�ؤ�صر املنمط لأداء م�ؤ�صر اإجمايل قيمة ال�صفقات �صهرياً للفرتة (ي�لي�/ 2007 - �صبتمرب/ 2017)

امل�صدر: ح�صابات وحدة البح�ث القت�صادية – بنك الك�يت الدويل.

الربع الثالث/2017

التوزيع النسبي لمبيعات سوق العقار حسب القطاع خالل الربع الثالث /2017
اإجمايل  44 % من  لتبلغ ح�صته  ال�ص�ق  الأخرى يف  الرئي�صية  القطاعات  الأكرب من  ال�صكني على احل�صة  القطاع  ا�صتح�ذ 

مبيعات العقار خالل الربع الثالث من عام 2017، تاله القطاع ال�صتثماري بن�صبة 30.4 % من اإجمايل املبيعات، فيما بلغت 

ح�صة القطاع التجاري نح� 12.6 % من املبيعات.

�صكل (6) احل�صة الن�صبية لقيمة التداولت يف القطاعات العقارية املختلفة خالل الفرتة (الربع الثالث/ 2016 - الربع الثالث/ 2017)
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الربع الثاين/2017

الربع الثالث/2016

العقود والوكاالت والمناطق األكثر تداوال خالل الربع الثالث/2017
ارتفعت ح�صة ال�صفقات العقارية املنفذة بعق�د مقارنة بتلك املنفذة ب�كالت، حيث بلغت ح�صة العق�د من اإجمايل ال�صفقات 

نح� 92 % فيما حققت ح�صة ال�صفقات املنفذة ب�كالت خالل الربع احلايل نح� 8 % من اإجمايل قيمة ال�صفقات العقارية 

كما يظهر ال�صكل التايل:

�صكل (7) الت�زيع الن�صبي لإجمايل قيمة ال�صفقات العقارية ح�صب ن�ع ال�صفقة (عق�ر/ وكالت) خالل الفرتة (الربع الثالث/ 2016- الربع الثالث/ 2017)
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وملعرفة املناطق التي ا�صتح�ذت على احل�صة الأكرب من �صي�لة ال�ص�ق العقاري، فقد مت احت�صاب املناطق الع�صر الأكرث تداول 

على م�صت�ى دولة الك�يت وفقا مل�ؤ�صري القيمة الإجمالية لل�صفقات وم�ؤ�صر عدد ال�صفقات الإجمايل، حيث حلّت منطقة اأب� 

فطرية يف مقدمة الرتتيب يف م�ؤ�صري قيمة وعدد ال�صفقات وللربع الثاين على الت�ايل وبح�صة قاربت 10.5 % من اإجمايل 

مبيعات ال�ص�ق ونح� 11 % من اإجمايل عدد ال�صفقات خالل الربع احلايل وكما يظهر يف اجلدول التايل.

امل�صدر: ح�صابات وحدة البح�ث القت�صادية -بنك الك�يت الدويل با�صتخدام البيانات الأ�صب�عية ال�صادرة عن وزارة العدل - اإدارة الت�صجيل العقاري والت�ثيق | رتبت املناطق ح�صب القيمة 

الإجمالية لل�صفقات | د.ك: دينار ك�يتي | م.م: ملي�ن مرت مربع.

جدول (2)املناطق الع�صر الأكرث تداولً على م�صت�ى دولة الك�يت (وفقاً للقيمة الإجمالية لل�صفقات – املبيعات) خالل الربع الثالث /2017

امل�صدر: ح�صابات وحدة البح�ث القت�صادية -بنك الك�يت الدويل با�صتخدام البيانات الأ�صب�عية ال�صادرة عن وزارة العدل -اإدارة الت�صجيل العقاري والت�ثيق | رتبت املناطق ح�صب القيمة 

الإجمالية لل�صفقات | د.ك: دينار ك�يتي | م.م: ملي�ن مرت مربع.

جدول (3) املناطق الع�صر الأكرث تداولً على م�صت�ى دولة الك�يت (وفقا للعدد الإجمايل لل�صفقات) خالل الربع الثالث /2017
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مؤشرات األسعار والمساحات اإلجمالية خالل الربع الثالث/2017
ت�صتعر�س الر�ص�م البيانية التالية عر�صا تاأ�صرييا ملت��صطات اأ�صعار املرت املربع للقطاعات العقارية الرئي�صية الثالث، بالإ�صافة 

لإجمايل امل�صاحات املباعة خالل الربع الثالث من عام 2017، حيــث تــراجعــت امل�صاحــة الإجمالية للعقـارات املباعــة بنحـ� 

18 % مقارنة بالربع ال�صابق، فيما جاء التغري يف م�صت�يات اأ�صعار املرت املربع متفاوتا وفقا للقطاع وكما تظهر الر�ص�م البيانية 
التالية.

جتدر الإ�صارة اأن مت��صطات الأ�صعار على م�صت�ى دولة الك�يت هي مت��صطات تاأ�صريية غري ممثلة لكل عقار يف ال�ص�ق اأحيانا، 

حيث يجدر اأخذ املحافظة والقطاع بعني العتبار، الأمر الذي يحتم الطالع على بيانات الأ�صعار التف�صيلية التي �صرتد يف 

الأجزاء الالحقة من التقرير.

�صكل (8) اإجمايل امل�صاحة املباعة يف �صفقات ال�ص�ق العقاري (األف مرت مربع) خالل الفرتة (الربع الثالث/ 2016- الربع الثالث/ 2017)

امل�صدر: ح�صابات وحدة البح�ث القت�صادية -بنك الك�يت الدويل با�صتخدام البيانات الأ�صب�عية ال�صادرة عن وزارة العدل -اإدارة الت�صجيل العقاري والت�ثيق | (األف مرت مربع)

�صكل (9) مت��صط �صعر املرت املربع (د.ك) لأهم القطاعات العقارية على م�صت�ى دولة الك�يت خالل الفرتة (الربع الثالث/ 2016- الربع الثالث/ 2017)
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ثانيًا: أداء سوق العقار الكويتي قطاعيا خالل الربع الثالث /2017
• القطاع السكني

بلغت مبيعات القطاع ال�صكني نح� 259 ملي�ن دينار ك�يتي مرتاجعة بن�صبة 30 % على اأ�صا�س ربعي لكنها بقيت اأعلى بنح� 

29 % علــى اأ�صــا�س �صن�ي، فيما بلغ م�ؤ�صر عدد ال�صفقات امل�صجلة يف القطاع نح� 803 �صفــقــة مــرتاجعا بنحـ� 31 % على 
اأ�صا�س ربعي لكنه ارتفع بن�صبة 34 % على اأ�صا�س �صن�ي، يف حني �صهد م�ؤ�صر مت��صط قيمة ال�صفقة ارتفاعا ن�صبيا بنح� 1 % 

على اأ�صا�س ربعي مرتاجعا على اأ�صا�س �صن�ي بنح� 4 % ليبلغ 322 األف دينار ك�يتي فقط لل�صفقة العقارية ال�احدة.

اأما بخ�ص��س م�صت�يات الأ�صعار، فقد حقق املت��صط العام مل�ؤ�صر �صعر املرت املربع ال�احد يف القطاع ال�صكني تراجعا ب�صيطا 

مقارنة بالربع ال�صابق، ليبلغ املت��صط العام ل�صعر املرت املربع ال�احد نح� 600 دينار ك�يتي مقابل 621 دينار ك�يتي يف الربع 

ال�صابق. وهي اأقل من م�صت�يات الأ�صعار امل�صجلة يف الربع املقابل من العام املا�صي وكما ي��صح ال�صكل التايل.

�صكل (11) تط�ر �صعر املرت املربع (دينار ك�يتي) يف القطاع ال�صكني خالل الفرتة (الربع الثالث/ 2016 - الربع الثالث/ 2017)

�صكل (10) اإجمايل قيمة وعدد ال�صفقات، ومت��صط قيمة ال�صفقة يف القطاع ال�صكني خالل الفرتة (الربع الثالث/ 2016- الربع الثالث/ 2017)
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وعلى �صعيد م�ؤ�صر اإجمايل امل�صاحات املباعة يف القطاع ال�صكني فقد حقق تراجعا ه� الآخر حيث بلغ نح� 445 األف مرت 

مربع وكما يظهر يف ال�صكل التايل.

وباحت�صاب احل�صة الن�صبية لأهم اأن�اع العقارات املتداولة يف القطاع ال�صكني من اإجمايل مبيعات القطاع، فقد ح�صلت البي�ت 

على الن�صبة الأكرب من مبيعات القطاع بنح� 58 % تلتها الأرا�صي بنح� 40 % وكما يظهر يف ال�صكل التايل.

�صكل (13) احل�صة الن�صبية لقيمة اأهم اأن�اع العقارات املباعة يف القطاع ال�صكني خالل الفرتة (الربع الثالث/ 2016- الربع الثالث/2017)

�صكل (12) اإجمايل امل�صاحة املباعة يف �صفقات القطاع ال�صكني (األف مرت مربع) خالل الفرتة (الربع الثالث/ 2016 - الربع الثالث/ 2017)
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ال�صكنية  البي�ت  �صعر  مت��صط  تراجع  كما  ربعي  اأ�صا�س  على  طفيفا  تراجعا  ال�صكنية  الأرا�صي  �صعر  مت��صط  �صهد  فيما 

التايل. ال�صكل  يظهر  وكما  اأي�صا 

�صكل (14) مت��صط �صعر املرت املربع (د.ك) لأهم اأن�اع العقارات املباعة يف القطاع ال�صكني خالل الفرتة (الربع الثالث/ 2016 - الربع الثالث/ 2017)

وبفرز بيانات ال�صفقات العقارية املنفذة يف القطاع ال�صكني بح�صب املناطق، فقد ح�صلت منطقة �صباح الأحمد البحرية 

على املرتبة الأوىل يف م�ؤ�صر قيمة العقارات وبن�صبة بلغت 10.4 % من قيمة ال�صفقات يف القطاع تلتها منطقة اأب� فطرية 

بن�صبة 7.6 % كما يظهر اجلدول التايل.

جدول (4)املناطق الع�صر الأكرث تداولً يف القطاع ال�صكني (وفقاً للقيمة الإجمالية لل�صفقات -املبيعات) خالل الربع الثالث / 2017

امل�صدر: ح�صابات وحدة البح�ث القت�صادية - بنك الك�يت الدويل با�صتخدام البيانات الأ�صب�عية ال�صادرة عن وزارة العدل - اإدارة الت�صجيل العقاري والت�ثيق | رتبت املناطق ح�صب القيمة 

الإجمالية للتداول يف القطاع | األف.د: األف دينار ك�يتي.
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• القطاع االستثماري
بلغت مبيعات القطاع ال�صتثماري نح� 179 ملي�ن دينار ك�يتي خالل الربع الثالث من العام احلايل، مرتاجعة بن�صبة 3 % 

اأنها ارتفعت بن�صبة 9 % مقارنة بالربع املقابل من عام 2016، فيما بلغ م�ؤ�صر عدد ال�صفقات  مقارنة بالربع ال�صابق، اإل 

بالربع  مقارنة   % 3 وبن�صبة  ال�صابق،  الربع  عن   % 17 بنح�  مرتاجعا  �صفقة،   263 نح�  ال�صتثماري  القطاع  يف  امل�صجلة 

املقابل من عام 2016، فيما ارتفع م�ؤ�صر مت��صط قيمة ال�صفقة يف القطاع بن�صبة 17 % على اأ�صا�س ربعي ليبلغ نح� 679 

األف دينار ك�يتي لل�صفقة ال�احدة، كما �صهد ارتفاعا عن م�صت�اه امل�صجل يف الربع املقابل من العام املا�صي وبنح� 12 %.

�صكل (15) اإجمايل قيمة وعدد ال�صفقات ومت��صط قيمة ال�صفقة يف القطاع ال�صتثماري خالل الفرتة (الربع الثالث/ 2016 - الربع الثالث/2017)

وبا�صتعرا�س م�ؤ�صرات امل�صاحات ومت��صط �صعر املرت املربع يف القطاع ال�صتثماري خالل الربع الثالث من عام 2017، فقد 

ارتفع م�ؤ�صر املت��صط العام ل�صعر املرت املربع ال�احد يف القطاع، ليبلغ نح� 1633 دينار ك�يتي للمرت املربع ال�احد، وانخف�س 

م�ؤ�صر اإجمايل امل�صاحة املباعة يف القطاع ال�صتثماري ليبلغ 113 األف مرت مربع وكما تظهر الأ�صكال البيانية التالية:
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�صكل (17) اإجمايل امل�صاحة املباعة يف �صفقات القطاع ال�صتثماري (األف مرت مربع) خالل الفرتة (الربع الثالث/ 2016 - الربع الثالث/2017)

وبتجميع قيمة اأن�اع العقارات ال�صتثمارية املباعة يف القطاع خالل الربع احلايل، فقد ح�صلت البنايات ال�صتثمارية على 

احل�صة الأكرب لتبلغ نح� 73 % من اإجمايل مبيعات القطاع، تلتها الأرا�صي وال�صقق ثم ح�صة اأن�اع العقارات ال�صتثمارية 

الأخرى وكما يظهر يف ال�صكل البياين التايل:

�صكل (16) تط�ر �صعر املرت املربع (د.ك) يف القطاع ال�صتثماري خالل الفرتة (الربع الثالث/ 2016 - الربع الثالث/ 2017) 
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�صكل (18) الت�زيع الن�صبي لقيمة اأهم اأن�اع العقارات املباعة يف القطاع ال�صتثماري عن الفرتة (الربع الثالث / 2016 - الربع الثالث /2017)

كما اأظهرت بيانات الأ�صعار التف�صيلية اأداء متباينا يف املت��صط العام لأ�صعار خمتلف اأن�اع العقارات ال�صتثماري، حيث ارتفع 

مت��صط �صعر املرت لكل من ال�صقق والأرا�صي ال�صتثمارية فيما تراجع للبنايات ال�صتثمارية.

�صكل (19) مت��صط �صعر املرت املربع (د.ك) لأهم العقارات املباعة يف القطاع ال�صتثماري للفرتة (الربع الثالث / 2016 - الربع الثالث /2017) 

بتجميع  قمنا  فقد   ،2017 عام  من  الثالث  الربع  يف  ال�صتثماري  القطاع  �صي�لة  على  ا�صتح�ذت  التي  املناطق  وملعرفة 

على  ا�صتح�ذت  التي  الع�صر  املناطق  على  للح�ص�ل  وذلك  للمنطقة  وفقا  ال�صتثماري  القطاع  املنفذة يف  ال�صفقات  قيمة 

املهب�لة  منطقة  تلتها  القطاع،  �صي�لة  من   % 19.5 بنح�  الأوىل  املرتبة  ال�صاملية  منطقة  لتحتل  القطاع،  يف  مبيعات  اأعلى 

بح�صة قاربت 17 % فيما حلت منطقة �صباح ال�صامل يف املرتبة الثالثة وبح�صة قاربت 10 % من اإجمايل مبيعات القطاع 

العام. من  احلايل  الربع  خالل  ال�صتثماري 



امل�صدر: ح�صابات وحدة البح�ث القت�صادية -بنك الك�يت الدويل با�صتخدام البيانات الأ�صب�عية ال�صادرة عن وزارة العدل -اإدارة الت�صجيل العقاري والت�ثيق | رتبت املناطق ح�صب القيمة 

الإجمالية للتداول يف القطاع | م.د.ك: ملي�ن دينار ك�يتي.

جدول (5) املناطق الع�صر الأكرث تداولً يف القطاع ال�صتثماري (وفقاً للقيمة الإجمالية لل�صفقات – املبيعات) خالل الربع الثالث /2017
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• القطاع التجاري
�صجل القطاع التجاري خالل هذا الربع تراجعا من حيث قيمة ال�صفقات املربمة مقارنة بالربع ال�صابق وبن�صبة 15 % لتبلغ 

عدد  م�ؤ�صر  و�صجل   ،% 44 بن�صبة  �صن�ي  اأ�صا�س  على  مبيعاته  ارتفعت  فيما  ك�يتي،  دينار  ملي�ن   74 نح�  القطاع  مبيعات 

اأي�صا لي�صل اإىل 20 �صفقة فقط وكما يظهر يف الر�صم التايل. ال�صفقات ارتفاعا 

�صكل (20) اإجمايل قيمة وعدد ال�صفقات، ومت��صط قيمة ال�صفقة يف القطاع التجاري خالل الفرتة (الربع الثالث / 2016 - الربع الثالث /2017)
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كما تراجع مت��صط �صعر املرت املربع يف القطاع ليبلغ نح� 4567 دينار ك�يتي، اإل اأن بيانات الأ�صعار يف القطاع التجاري تبقى 

تاأ�صريية، وذلك نظرا لتدين عدد ال�صفقات املنفذة يف القطاع التجاري عادة، ومبا يجعل م�صت�يات الأ�صعار غري قابلة للتعميم 

على جممل ال�ص�ق حيث ترتبط باخل�صائ�س املميزة لكل عقار على حدة. كما انخف�س م�ؤ�صر اإجمايل امل�صاحات املباعة يف 

القطاع ليبلغ 17 األف مرت مربع وكما تظهر الأ�صكال التالية:

�صكل (21) تط�ر �صعر املرت املربع (دينار ك�يتي) يف القطاع التجاري خالل الفرتة (الربع الثالث / 2016 - الربع الثالث /2017)

�صكل (22) اإجمايل امل�صاحة املباعة يف �صفقات القطاع التجاري (األف مرت مربع) خالل الفرتة (الربع الثالث / 2016 - الربع الثالث /2017)
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وبا�صتعرا�س اأن�اع العقارات املباعة يف القطاع التجاري، فقد ح�صلت البنايات على 62 % من اإجمايل املبيعات تلتها الأن�اع 

الأخرى وكما يظهر يف ال�صكل التايل:

�صكل (23) الت�زيع الن�صبي لقيمة اأهم اأن�اع العقارات املباعة يف القطاع التجاري خالل الفرتة (الربع الثالث / 2016 - الربع الثالث /2017)

كما اأظهرت تفا�صيل الأ�صعار اإىل تراجع م�صت�يات اأ�صعار املرت املربع جلميع اأن�اع العقارات كما يظهر يف ال�صكل التايل.

�صكل (24) مت��صط �صعر املرت املربع (د.ك) لأهم اأن�اع العقارات يف القطاع التجاري خالل الفرتة (الربع الثالث / 2016 - الربع الثالث /2017)



26

 الربــــع الثالث لسنـــة 2017

• القطاعات األخرى: المخازن والحرفي والشريط الساحلي
�صهد القطاع احلريف 62 �صفقة بقيمة اإجمالية بلغت 47 ملي�ن دينار ك�يتي مرتاجعا عن امل�صت�يات القيا�صية التي �صجلها 

يف الربع ال�صابق، يف �صجلت يف قطاع املخازن �صفقتني فقط بقيمة اإجمالية بلغت 3 ماليني دينار ك�يتي كما �صجلت �صفقة 

واحدة فقط يف قطاع ال�صريط ال�صاحلي.

�صكل (25) اإجمايل قيمة وعدد ال�صفقات، ومت��صط قيمة ال�صفقة يف القطاع احلريف خالل الفرتة (الربع الثالث / 2016 - الربع الثالث /2017)

وباحت�صاب ت�زيع قيمة ال�صفقات جغرافيا للقطاع التجاري فقد ح�صلت منطقة ال�صاملية على احل�صة الأكرب من تداولت 

القطاع التجاري بح�صة ن�صبية بلغت 31 % من اأجمايل قيمة مبيعات القطاع، تلتها منطقة �صرق كما يظهر اجلدول التايل:

امل�صدر: ح�صابات وحدة البح�ث القت�صادية - بنك الك�يت الدويل  با�صتخدام البيانات الأ�صب�عية ال�صادرة عن وزارة العدل - اإدارة الت�صجيل العقاري والت�ثيق | رتبت املناطق ح�صب القيمة 

الإجمالية للتداول يف القطاع | م.د.ك : ملي�ن دينار ك�يتي.

جدول (6) املناطق الأكرث تداولً يف القطاع التجاري (وفقاً للقيمة الإجمالية لل�صفقات – املبيعات) خالل الربع الثالث /2017
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ثالًثا: أداء سوق العقار الكويتي على مستوى محافظات دولة 
الكويت خالل الربع الثالث / 2017

• محافظة العاصمة
تراجعت مبيعات العقار يف العا�صمة مقارنة بالربع ال�صابق من العام، حيث بلغ م�ؤ�صر اإجمايل املبيعات يف املحافظة نح� 91 

ملي�ن دينار ك�يتي، لكنه بقي اأعلى من م�صت�ياته امل�صجلة يف الربع املقابل من عام 2016 وبنح� 39 %، فيما بلغ م�ؤ�صر عدد 

ال�صفقات امل�صجلة يف املحافظة نح� 159 �صفقة مرتفعا عن الربع ال�صابق بن�صبة 4 % وعن الربع املقابل من العام املا�صي 

بنح� 57 %، فيما بلغ م�ؤ�صر مت��صط قيمة ال�صفقة نح� 571 األف دينار ك�يتي مرتاجعا بنح� 40 % على اأ�صا�س ربعي وبنح� 

12 % على اأ�صا�س �صن�ي.

اأما فيما يخ�س املت��صط العام ل�صعر املرت املربع يف حمافظة العا�صمة فقد �صجل تراجعا ليبلغ 1127 دينار ك�يتي للمرت املربع 

ال�احد، كما بلغ م�ؤ�صر اإجمايل امل�صاحة املباعة نح� 81 األف مرت مربع وكما يظهر يف الأ�صكال البيانية التالية.

�صكل (26) اإجمايل قيمة وعدد ال�صفقات، ومت��صط قيمة ال�صفقة يف حمافظة العا�صمة خالل الفرتة (الربع الثالث / 2016 - الربع الثالث /2017)
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�صكل (27) تط�ر �صعر املرت املربع (د.ك) يف حمافظة العا�صمة خالل الفرتة (الربع الثالث / 2016 - الربع الثالث /2017)

�صكل (28) اإجمايل امل�صاحة املباعة يف حمافظة العا�صمة (األف مرت مربع) خالل الفرتة (الربع الثالث / 2016 - الربع الثالث /2017)
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كما قمنا باحت�صاب مت��صطات اأ�صعار املرت املربع يف املحافظة وفقا للقطاع، لتظهر البيانات ارتفاعا يف مت��صط �صعر املرت 

املربع يف قطاع ال�صتثماري مع انخفا�س يف مت��صط ال�صعر يف قطاعي ال�صكني والتجاري.

�صكل (30) مت��صط �صعر املرت املربع (د.ك) للقطاعات الرئي�صية يف حمافظة العا�صمة للفرتة (الربع الثالث/ 2016 - الربع الثالث/2017)

وبدرا�صة ت�زيع قيمة مبيعات العقار يف حمافظة العا�صمة بح�صب القطاعات العقارية الرئي�صية، فقد ح�صل القطاع ال�صكني على 

65 % من اإجمايل املبيعات يف العا�صمة، تاله القطاع التجاري بن�صبة 19 % ثم قطاع ال�صتثماري وكما يظهر يف الر�صم التايل.
�صكل (29) الت�زيع الن�صبي لقيمة التداولت لأهم القطاعات العقارية يف حمافظة العا�صمة خالل الفرتة (الربع الثالث / 2016 - الربع الثالث /2017)



امل�صدر: ح�صابات وحدة البح�ث القت�صادية -بنك الك�يت الدويل با�صتخدام البيانات الأ�صب�عية ال�صادرة عن وزارة العدل - اإدارة الت�صجيل العقاري والت�ثيق | رتبت املناطق ح�صب القيمة الإجمالية 

للتداول يف املحافظة | م.د.ك: ملي�ن دينار ك�يتي.

وبتجميع بيانات املناطق الأكرث تداول يف املحافظة وفقا لقيمة املبيعات فقد ح�صلت منطقة ال�صرق على املركز الأول بح�صة 

ن�صبية بلغت 23 % تقريبا من اإجمايل قيمة املبيعات يف املحافظة تلتها كل من مناطق الريم�ك وبنيد القار كما يظهر اجلدول 

التايل.

جدول (7) املناطق الأكرث تداولً يف حمافظة العا�صمة (وفقاً للقيمة الإجمالية لل�صفقات – املبيعات (خالل الربع الثالث /2017)
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• محافظة حولي
ا�صتح�ذت مبيعات حمافظة ح�يل على 22 % من اإجمايل قيمة ال�صفقات املربمة يف كافة املحافظات، وبقيمة بلغت نح� 134 

ملي�ن ديــنار ك�يــتي، لـكن حققــت مبيعــات العقار يف املحافظة تراجعا بن�صبـة 26 % علـى اأ�صـا�س ربعـي كمـا انخف�صت بن�صبة 

2 % على اأ�صا�س �صن�ي، كما بلغ م�ؤ�صر عدد ال�صفقات امل�صجلة يف املحافظة نح� 171 �صفقة مرتاجعة بنح� 47 % على اأ�صا�س 
ربعي وبن�صبة 26 % على اأ�صا�س �صن�ي، كما بلغ مت��صط قيمة ال�صفقة ما يقارب 783 األف دينار ك�يتي مرتفعا بن�صبة 38 % 

على اأ�صا�س ربعي وبنح� 33 % على اأ�صا�س �صن�ي.
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�صكل (31) اإجمايل قيمة وعدد ال�صفقات، ومت��صط قيمة ال�صفقة يف حمافظة ح�يل خالل الفرتة (الربع الثالث / 2016 - الربع الثالث /2017)

اأما بخ�ص��س م�صت�يات الأ�صعار يف املحافظة فقد ارتفع م�ؤ�صر مت��صط �صعر املرت املربع ال�احد يف حمافظة ح�يل ليبلغ يف 

املت��صط نح� 1373 دينار ك�يتي، فيما ارتفع م�ؤ�صر اإجمايل امل�صاحات املباعة ليبلغ 98 األف مرت مربع.

�صكل (32) تط�ر �صعر املرت املربع (د.ك) يف حمافظة ح�يل خالل الفرتة (الربع الثالث/ 2016 - الربع الثالث/ 2017)
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هذا وقد بلغت ح�صة العقارات ال�صتثمارية من اإجمايل مبيعات العقار يف املحافظة نح� 43 % فيما بلغت ح�صة القطاع 

ال�صكني نح� 37 % وكما يظهر ال�صكل التايل.

�صكل (34) الت�زيع الن�صبي لقيمة التداولت لأهم القطاعات العقارية يف حمافظة ح�يل خالل الفرتة (الربع الثالث / 2016 - الربع الثالث /2017)

�صكل (33) اإجمايل امل�صاحة املباعة يف حمافظة ح�يل (األف مرت مربع) خالل الفرتة (الربع الثالث / 2016 - الربع الثالث /2017)
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املربع يف  املرت  �صعر  ارتفع مت��صط  املختلفة، فقد  للقطاعات  املحافظة وفقا  الأ�صعار يف  وبا�صتعرا�س م�صت�يات مت��صط 

القطاع التجاري، مقابل ثبات ن�صبي يف مت��صط �صعر املرت للعقارات ال�صكنية وال�صتثمارية يف املحافظة وكما يظهر ال�صكل 

التايل.

�صكل (35) مت��صط �صعر املرت املربع (د.ك) للقطاعات الرئي�صية يف حمافظة ح�يل خالل الفرتة (الربع الثالث / 2016 - الربع الثالث /2017)

وبح�صر املناطق التي ا�صتح�ذت على احل�صة الأكرب من قيمة مبيعات العقار يف حمافظة ح�يل، فلقد حلت منطقة ال�صاملية 

يف راأ�س الرتتيب م�صتح�ذة على 46 % من قيمة ال�صفقات املنفذة يف املحافظة، تلتها منطقة ح�يل بن�صبة قاربت 16 %، ثم 

كل من منطقة �صل�ى والرميثية وكما يظهر اجلدول التايل.

جدول (8) املناطق الأكرث تداولً يف حمافظة ح�يل (وفقاً للقيمة الإجمالية لل�صفقات – املبيعات) خالل الربع الثالث /2017

امل�صدر: ح�صابات وحدة البح�ث القت�صادية -بنك الك�يت الدويل با�صتخدام البيانات الأ�صب�عية ال�صادرة عن وزارة العدل -اإدارة الت�صجيل العقاري والت�ثيق | رتبت املناطق ح�صب القيمة 

الإجمالية للتداول يف املحافظة | م.د.ك: ملي�ن دينار ك�يتي.
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ومبتابعة م�صت�يات اأ�صعار املرت املربع يف املحافظة، فقد ارتفع مت��صط �صعر املرت ليبلغ 1460 دينار ك�يتي، فيما انخف�س 

م�ؤ�صر اإجمايل امل�صاحة املباعة يف حمافظة الفروانية خالل الربع الثالث من عام 2017 ليبلغ نح� 73 األف مرت مربع مقارنة 

بنح� 76 األف مرت مربع خالل الربع ال�صابق.

• محافظة الفروانية
�صهدت مبيعات العقار يف حمافظة الفروانية ارتفاعا بن�صبة 13 % مقارنة بالربع ال�صابق لتبلغ نح� 106 ملي�ن دينار ك�يتي، 

فيما بلغ م�ؤ�صر اإجمايل عدد ال�صفقات امل�صجلة يف حمافظة الفروانية نح� 147 �صفقة، مرتاجعا بنح� 14 % على اأ�صا�س 

ربعي اإل اأنه بقي اأعلى بن�صبة 77 % على اأ�صا�س �صن�ي، كما بلغ م�ؤ�صر مت��صط قيمة ال�صفقة نح� 724 األف دينار ك�يتي 

مرتفعا بنح� 30 % على اأ�صا�س ربعي وبن�صبة 22 % على اأ�صا�س �صن�ي.

�صكل (36) اإجمايل قيمة وعدد ال�صفقات، ومت��صط قيمة ال�صفقة يف حمافظة الفروانية خالل الفرتة (الربع الثالث / 2016 - الربع الثالث /2017 )
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�صكل (37) تط�ر �صعر املرت املربع (د.ك) يف حمافظة الفروانية خالل الفرتة (الربع الثالث / 2016 - الربع الثالث /2017)

�صكل (38) اإجمايل امل�صاحة املباعة يف حمافظة الفروانية (األف مرت مربع) خالل الفرتة (الربع الثالث / 2016 - الربع الثالث /2017)

وبا�صتعرا�س ح�ص�س القطاعات املختلفة من اإجمايل ال�صفقات يف املحافظة، فقد ت�زعت املبيعات على خمتلف القطاعات 

بن�صب متفاوتة وكما يظهر الر�صم التايل.
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�صكل (39) الت�زيع الن�صبي لقيمة التداولت لأهم القطاعات العقارية يف حمافظة الفروانية خالل الفرتة (الربع الثالث / 2016 - الربع الثالث /2017)

وبا�صتعرا�س م�صت�يات اأ�صعار املرت املربع ال�احد وفقا للقطاعات الرئي�صية الثالث، فقد حقق القطاع ال�صتثماري ارتفاعا عن 

الربع ال�صابق فيما تراجع القطاع ال�صكني كما يظهر ال�صكل التايل.

�صكل (40) مت��صط �صعر املرت املربع (د.ك) للقطاعات الرئي�صية يف حمافظة الفروانية خالل الفرتة (الربع الثالث / 2016 - الربع الثالث /2017)



38

 الربــــع الثالث لسنـــة 2017

امل�صدر: ح�صابات وحدة البح�ث القت�صادية -بنك الك�يت الدويل با�صتخدام البيانات الأ�صب�عية ال�صادرة عن وزارة العدل -اإدارة الت�صجيل العقاري والت�ثيق | رتبت املناطق ح�صب القيمة الإجمالية 

للتداول يف املحافظة | م.د.ك: ملي�ن دينار ك�يتي.

وبتجميع املناطق الأكرث تداول فقد ح�صلت منطقة الفروانية على احل�صة الأكرب بن�صبة قاربت 23 % من اإجمايل مبيعات 

العقار يف املحافظة، تلتها كل من مناطق الفروانية وجليب ال�صي�خ، كما يظهر اجلدول التايل.

جدول (9) املناطق الأكرث تداولً يف حمافظة الفروانية (وفقاً للقيمة الإجمالية لل�صفقات – املبيعات خالل الربع الثالث /2017)

• محافظة األحمدي
حلت حمافظة الأحمدي يف املرتبة الثالثة يف م�ؤ�صر قيمة املبيعات الإجمالية خلف حمافظتي ح�يل ومبارك الكبري وبن�صبة 

قاربت 18 % من اإجمايل مبيعات ال�ص�ق وبقيمة بلغت 107 ملي�ن دينار ك�يتي، حيث اأن قيمة مبيعات العقار يف املحافظة 

تراجعت بن�صبة 15 % على اأ�صا�س ربعي لكنها بقيت اأكرب بنح� 27 % على اأ�صا�س �صن�ي، كما حقق م�ؤ�صر عدد ال�صفقات 

اأ�صا�س �صن�ي لي�صجل 321 �صفقة، و�صهد م�ؤ�صر  اأ�صا�س ربعي لكنه بقي اأكرب بن�صبة 43 % على  تراجعا بن�صبة 13 % على 

مت��صط قيمة ال�صفقة تراجعا ليبلغ 335 األف دينار ك�يتي وبن�صبة 2 % على اأ�صا�س ربعي.
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�صكل (41) اإجمايل قيمة وعدد ال�صفقات، ومت��صط قيمة ال�صفقة يف حمافظة الأحمدي خالل الفرتة (الربع الثالث / 2016 - الربع الثالث /2017)

وبدرا�صة م�صت�يات الأ�صعار وامل�صاحة الإجمالية املباعة يف املحافظة، فلقد تراجع مت��صط �صعر املرت املربع ال�احد ليبلغ نح� 

616 دينار ك�يتي، كما تراجع اأي�صا م�ؤ�صر اإجمايل امل�صاحة املباعة ليبلغ 175 األف مرت مربع.

�صكل (42) تط�ر �صعر املرت املربع (د.ك) يف حمافظة الأحمدي خالل الفرتة (الربع الثالث / 2016 - الربع الثالث /2017)
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�صكل (43) اإجمايل امل�صاحة املباعة يف حمافظة الأحمدي (األف مرت مربع) خالل الفرتة (الربع الثالث / 2016 - الربع الثالث /2017)

كما جاءت مبيعات العقار يف املحافظة م�زعة منا�صفة تقريبا بني القطاعني ال�صكني وال�صتثماري وكما يظهر ال�صكل التايل.

�صكل (44) احل�صة الن�صبية لقيمة التداولت لأهم القطاعات العقارية يف حمافظة الأحمدي خالل الفرتة (الربع الثالث / 2016 - الربع الثالث /2017)
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وبا�صتعرا�س م�صت�يات الأ�صعار وفقا للقطاع يف املحافظة، فقد ارتفعت اأ�صعار العقارات ال�صتثمارية وال�صكنية يف املحافظة 

وكما يظهر ال�صكل التايل.

�صكل (45) مت��صط �صعر املرت املربع (د.ك) للقطاعات الرئي�صية يف حمافظة الأحمدي خالل الفرتة (الربع الثالث / 2016 - الربع الثالث /2017)

امل�صدر: ح�صابات وحدة البح�ث القت�صادية - بنك الك�يت الدويل  با�صتخدام البيانات الأ�صب�عية ال�صادرة عن وزارة العدل - اإدارة الت�صجيل العقاري والت�ثيق | رتبت املناطق ح�صب القيمة 

الإجمالية للتداول يف املحافظة | م.د.ك : ملي�ن دينار ك�يتي.

جدول (10) املناطق الأكرث تداولً يف حمافظة الأحمدي (وفقاً للقيمة الإجمالية لل�صفقات – املبيعات) خالل الربع الثالث /2017

كما ي�صتعر�س اجلدول التايل، ت�زيع املناطق الع�صر الأكرث تداول وفقا لقيمة التداولت، حيث حلّت منطقة �صباح الأحمد 

البحرية يف املرتبة الأوىل بن�صبة قاربت 30 % تلتها منطقة العقيلة بن�صبة 30 % من مبيعات العقار يف املحافظة.
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• محافظة الجهراء
بلغت ح�صة حمافظة اجلهراء من اإجمايل مبيعات ال�ص�ق نح� 6 % خالل الربع احلايل وبقيمة بلغت 33 ملي�ن دينار ك�يتي، 

لت�صجل ارتفاعا بنح� 18 % على اأ�صا�س ربعي، فيما ارتفع م�ؤ�صر عدد ال�صفقات امل�صجلة يف املحافظة بن�صبة 9 % على اأ�صا�س 

ربعي ليبلغ 105 �صفقة، هذا وقد ارتفع م�ؤ�صر مت��صط قيمة ال�صفقة على اأ�صا�س ربعي وبنح� 30 % ليبلغ 315 األف دينار 

ك�يتي لل�صفقة ال�احدة.

�صكل (46) اإجمايل قيمة وعدد ال�صفقات، ومت��صط قيمة ال�صفقة يف حمافظة اجلهراء خالل الفرتة (الربع الثالث / 2016 - الربع الثالث /2017)

هذا وقد ارتفع مت��صط �صعر املرت املربع ال�احد يف املحافظة عن م�صت�يات الربع ال�صابق ليبلغ نح� 715 دينار ك�يتي للمرت 

املربع ال�احد باملت��صط، فيما تراجع م�ؤ�صر اإجمايل امل�صاحة املباعة مقارنة بالربع ال�صابق ليبلغ 46 األف مرت مربع.

�صكل (47) تط�ر �صعر املرت املربع (د.ك) يف حمافظة اجلهراء خالل الفرتة (الربع الثالث / 2016 - الربع الثالث /2017)
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وبدرا�صة ح�صة القطاعات من اإجمايل قيمة ال�صفقات العقارية يف املحافظة، فلقد احتل القطاع ال�صكني املرتبة الأوىل من  

مبيعات العقار يف املحافظة كما يظهر تاليا.

�صكل (49) الت�زيع الن�صبي لقيمة التداولت لأهم القطاعات العقارية يف حمافظة اجلهراء خالل الفرتة (الربع الثالث / 2016 - الربع الثالث /2017)

�صكل (48) اإجمايل امل�صاحات املباعة يف حمافظة اجلهراء (األف مرت مربع) خالل الفرتة (الربع الثالث / 2016 - الربع الثالث /2017)
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امل�صدر: ح�صابات وحدة البح�ث القت�صادية -بنك الك�يت الدويل با�صتخدام البيانات الأ�صب�عية ال�صادرة عن وزارة العدل -اإدارة الت�صجيل العقاري والت�ثيق | رتبت املناطق ح�صب القيمة الإجمالية 

للتداول يف املحافظة | م.د.ك: ملي�ن دينار ك�يتي.

كما حلت منطقة اجلهراء يف مقدمة مناطق املحافظة من حيث اإجمايل قيمة ال�صفقات العقارية، تلتها كل من مناطق جابر 

الأحمد ثم الن�صيم وكما يظهر يف اجلدول التايل.

جدول (11) املناطق الأكرث تداولً يف حمافظة اجلهراء (وفقاً للقيمة الإجمالية لل�صفقات – املبيعات) خالل الربع الثالث /2017

كما ارتفع مت��صط �صعر املرت املربع للعقارات ال�صكنية خالل الربع الثالث من عام 2017 وكما يظهر يف ال�صكل التايل.

�صكل (50) مت��صط �صعر املرت املربع (د.ك) للقطاعات الرئي�صية يف حمافظة اجلهراء خالل الفرتة (الربع الثالث / 2016 - الربع الثالث /2017)
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• محافظة مبارك الكبير
بلغ م�ؤ�صر اإجمايل قيمة مبيعات العقار يف حمافظة مبارك الكبري خالل الربع الثالث من عام 2017 نح� 133 ملي�ن دينار 

ك�يتي، مرتفعا بنح� 13 % على اأ�صا�س ربعي وبنح� 64 % على اأ�صا�س �صن�ي، كما بلغ م�ؤ�صر عدد ال�صفقات الإجمايل نح� 

310 �صفقة مرتاجعا بن�صبة 22 % على اأ�صا�س ربعي لكنه بقي اأعلى بنح� 74 % على اأ�صا�س �صن�ي، كما بلغ م�ؤ�صر مت��صط 
قيمة ال�صفقة نح� 429 األف دينار ك�يتي، مرتفعا بن�صبة 44 % على اأ�صا�س ربعي ليك�ن اأدنى بنح� 6 % من م�صت�ياته يف الربع 

املقابل من العام املا�صي.

فيما �صجل مت��صط �صعر املرت املربع يف املحافظة ارتفاعا لي�صل اإىل 969 دينار ك�يتي للمرت املربع ال�احد، و�صهد م�ؤ�صر 

اإجمايل امل�صاحة املباعة تراجعا لي�صل اإىل 137 األف مرت مربع وكما تظهر الأ�صكال التالية.

�صكل (52) تط�ر �صعر املرت املربع (د.ك) يف حمافظة مبارك الكبري خالل الفرتة (الربع الثالث / 2016 - الربع الثالث /2017)

�صكل (51) اإجمايل قيمة وعدد ال�صفقات، ومت��صط قيمة ال�صفقة يف حمافظة مبارك الكبري خالل الفرتة (الربع الثالث / 2016 - الربع الثالث /2017)
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ولقد �صجلت ح�صة القطاع ال�صكني من اإجمايل مبيعات العقار يف املحافظة احل�صة الأكرب وكما يظهر يف ال�صكل التايل.

�صكل (54) الت�زيع الن�صبي لقيمة التداولت لأهم القطاعات العقارية يف حمافظة مبارك الكبري خالل الفرتة (الربع الثالث / 2016 - الربع الثالث /2017)

�صكل (53) اإجمايل امل�صاحة املباعة يف حمافظة مبارك الكبري (األف مرت مربع) خالل الفرتة (الربع الثالث / 2016 - الربع الثالث /2017)



وقد حلّت منطقة اأب� فطرية يف �صدارة قائمة املناطق الأكرث تداول وفقا لقيمة املبيعات العقارية يف املحافظة وبن�صبة قاربت 

48 %، تلتها مناطق امل�صايل و�صباح ال�صامل كما يظهر اجلدول التايل.

جدول (12) املناطق الأكرث تداولً يف حمافظة مبارك الكرب (وفقاً للقيمة الإجمالية لل�صفقات – املبيعات) خالل الربع الثالث /2017

هذا ولقد تراجع مت��صط �صعر املرت املربع للعقارات ال�صتثمارية فيما ارتفع قليال للعقارات ال�صكنية يف املحافظة وكما يظهر 

يف ال�صكل التايل.

�صكل (55) مت��صط �صعر املرت املربع (د.ك) للقطاعات الرئي�صية يف حمافظة مبارك الكبري خالل الفرتة (الربع الثالث / 2016 - الربع الثالث /2017)

امل�صدر: ح�صابات وحدة البح�ث القت�صادية -بنك الك�يت الدويل با�صتخدام البيانات الأ�صب�عية ال�صادرة عن وزارة العدل -اإدارة الت�صجيل العقاري والت�ثيق | رتبت املناطق ح�صب القيمة الإجمالية 

للتداول يف املحافظة | م.د.ك: ملي�ن دينار ك�يتي.
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- الخالصة -

بتحليل م�ؤ�صرات �ص�ق العقار الك�يتي املجمعة للت�صعة اأ�صهر الأوىل من العام، فقد ظهرت بع�س الإ�صارات على ا�صتعادة 

�ص�ق العقار الك�يتي �صيئا من الن�صاط الذي كان قد فقده خالل ال�صن�ات ال�صابقة، حيث منت مبيعات هذه الفرتة بنح� 6 

% مقارنة مببيعات الت�صعة اأ�صهر الأوىل من عام 2016، كما �صاعد تراجع الأ�صعار يف ارتفاع عدد ال�صفقات املنفذة بنح� 

20 % عن تلك امل�صجلة يف ذات الفرتة من عام 2016. كما ارتفعت مبيعات الربع الثالث من العام بنح� 35 % عن م�صت�ياتها 

امل�صجلة يف الربع الثالث من عام 2016، هذا وا�صتمرت م�صت�يات الأ�صعار بالنزوح نح� ال�صتقرار.

كل تلك الع�امل جمتمعة قد ت�صري - فيما ل� ا�صتمرت لفرتات قادمة – اإىل حت�صن م�صت�يات ن�صاط �ص�ق العقار الك�يتي، 

واقرتاب خروج ال�ص�ق من حالة الهدوء الن�صبي التي �صهدها على مدى اأكرث من عامني. وجتدر الإ�صارة اإىل اأن ا�صتمرار 

التح�صن يف م�ؤ�صرات ال�ص�ق مره�ن مبجم�عة من املتغريات القت�صادية على راأ�صها ت�ا�صل حالة التعايف التي ت�صهدها 

النفط. اأ�صعار 

هذا وقد �صهدت مت��صطات الأ�صعار تراجعا ب�صيطا يف القطاع ال�صكني على اأ�صا�س ربعي وبنح� 3 %، اإل اأنها بقيت اأقل من 

م�صت�ياتها امل�صجلة يف الربع الثالث من عام 2016 بنح� 11 %، فيما ارتفع مت��صط ال�صعر يف القطاع ال�صتثماري ارتفاعا 

طفيفا وبنح� 1 % ليبقى قريبا من م�صت�ياته امل�صجلة خالل ذات الفرتة من العام ال�صابق.

فيما مل ي�صجل عدد كايف من ال�صفقات يف القطاع التجاري لحت�صاب مت��صط ال�صعر العام املمثل مل�صت�يات الأ�صعار يف 

القطاع، يظهر اجلدول التايل م�صت�يات الأ�صعار وفقا للقطاع واملحافظة:
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مستويات  يجعل  قد  ما  الشهر  خالل  صفقات   10 من  أقل  شهدت  المحافظات  هذه   :)*(  | الدولي  الكويت  بنك   – االقتصادية  البحوث  وحدة  حسابات  المصدر: 
ممثلة  غير  المستويات  هذه  يجعل  قد  ما  نسبيا  منخفضة  صفقات  بعدد  البيانات  تمتاز  للقطاع،  وفقا  المحافظة  لكل  ممثلة  غير  فيها  المحسوبة  األسعار 
للتغير الحاصل في مستويات األسعار في السوق على أرض الواقع، كما ال تأخذ مستويات األسعار المدرجة في الجدول خصائص كل عقار في عين االعتبار، 

فقط. فعليا  الربع  خالل  صفقات  من  تنفيذه  تم  لما  ووفقا  تأشيرية  أسعار  مستويات  تمثل  فهي 

- النهاية -

جدول (13) مت��صط �صعر املرت املربع امل�صجل خالل الربع الثالث /2017 ح�صب القطاع واملحافظة مع مقارنة م�صت�يات الأ�صعار مع الربع ال�صابق
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مالحظات فنية
اعتمد التقرير على بيانات مت جتميعها من جمم�عة من امل�صادر املحلية والدولية، بينما اعتمد يف حتليله لن�صاط �ص�ق العقار 

الك�يتي على البيانات املجمعة وال�صادرة عن اإدارة الت�صجيل العقاري والت�ثيق – وزارة العدل/دولة الك�يت، وفيما يلي ت��صيف 

قاعدة البيانات واأهم املالحظات الفنية املتعلقة بها:

الفرتة الزمنية: تغطي البيانات امل�صتخدمة يف هذا التقرير جميع ال�صفقات التي اأبرمت يف �ص�ق العقار الك�يتي ومت ت�ثيقها 

يف اإدارة الت�صجيل العقاري والت�ثيق – وزارة العدل خالل الفرتة: بداية ي�لي�/2016 – نهاية �صبتمرب /2017.

عدد ال�صفقات: مت جتميع عدد ال�صفقات وفقا للبيانات ال�صهرية الأ�صب�عية ال�صادرة عن اإدارة الت�صجيل العقاري والت�ثيق 

– وزارة العدل – دولة الك�يت.

الت�صنيف والتجميع الزمني: تن�صر البيانات من قبل اإدارة الت�صجيل العقاري والت�ثيق  على �صكل اإجماليات �صهرية واأ�صب�عية، 

نق�م با�صتخدام البيانات ال�صهرية يف ح�صاب املجاميع الربعية، بينما ا�صتخدمت البيانات الأ�صب�عية لتحليل البيانات املتعلقة 

بالأ�صعار وامل�صاحات املباعة ، اإن الأ�صل�ب املتبع يف جتميع البيانات �صهريا قد يت�صبب بفروقات طفيفة اأحيانا عند مقارنة 

جماميع بيانات الأ�صهر والأرباع مبجاميع البيانات الأ�صب�عية، اإل اأن هذه الفروقات ل تعني فقدان اأو تكرار اأي من ال�صفقات 

التي ح�صلت يف ال�ص�ق العقاري، كما مت الإ�صارة ب��ص�ح اإىل طريقة التجميع (اأ�صب�عياً، �صهرياً، ربعياً) امل�صتخدمة يف الأ�صكال 

واجلداول وامل�ؤ�صرات الإح�صائية ال�اردة يف التقرير كل يف مكانه.

امل�صميات والتجميع: قمنا مبراجعة ومعاجلة بيانات ال�صفقات التف�صيلية ملعاجلة اأي خلل قد يقع يف التجميع ب�صبب اختالف 

امل�صميات ال�اردة يف تفا�صيل ال�صفقات لأ�صماء املناطق وو�صف العقار اأو القطاع الذي ينتمي اإليه.

�صمولية قاعدة البيانات: يف حني تغطي قاعدة البيانات جميع ال�صفقات التي متت يف �ص�ق العقار الك�يتي وامل�ثقة لدى 

اإدارة الت�صجيل العقاري، اإل اأن هذه البيانات ل حتت�ي على تفا�صيل تتعلق بخ�صائ�س العقار التف�صيلية (عمر العقار، ن�عية 

التاأثيث والتجهيز، وامل�قع التف�صيلي للعقار وخالفه). ومع غياب بيانات تف�صيلية تظهر اخل�صائ�س الكاملة للعقار، فقد مت 

ا�صتخدام اإجمايل قيمة ال�صفقة/ال�صفقات، وامل�صاحات املباعة (باملرت املربع) يف ح�صاب مت��صطات �صعر املرت املربع للمناطق 

والقطاعات واأن�اع العقارات املختلفة.

نوع ال�صفقات )عقود ووكاالت(: مت حتليل ال�ص�ق با�صتخدام البيانات الإجمالية للعق�د وال�كالت ب�صكل عام، اإل اإذا مت الإ�صارة 

لغري ذلك يف مكانه. 

وزارة   – والت�ثيق  العقاري  الت�صجيل  اإدارة  قبل  امل�صتخدم من  الت�صنيف  وت�صنيفها ح�صب  ال�صفقات  القطاعات: مت حتليل 

القطاع  ال�صتثماري،  القطاع  (ال�صكن اخلا�س)،  ال�صكني  القطاع  ت�صنيفات وهي:  �صبعة  وي�صتمل على  الك�يت  العدل/دولة 

املعار�س. وقطاع  القطاع احلريف  ال�صاحلي،  ال�صريط  قطاع  املخازن،  قطاع  التجاري، 

املوؤ�صر ال�صهري املنمط: ا�صتخدمت املعادلة التالية يف احت�صاب املوؤ�صر ال�صهري املنمط الأداء �صوق العقار الكويتي:
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قائمة المصطلحات واالختصارات
املناطق املخ�ص�صة لل�صكن اخلا�ص والنموذجي: هي املناطق املخ�ص�صة لأبنية ال�صكن العائلي التي اأقامتها اأو وزعت اأرا�صيها 

الدولة اأو اأقامها الأفراد اأو القطاع اخلا�س. 

املناطق املخ�ص�صة لل�صكن اال�صتثماري: هي املناطق املخ�ص�صة لال�صتعمال ال�صكني ال�صتثماري وغري ذلك من ال�صتعمالت 

املقررة وفق نظام البناء وت�صتغل بطريق الإيجار اأو التملك. 

املناطق املخ�ص�صة لال�صتعمال التجاري: هي املناطق التي ي�صمح فيها با�صتغالل املباين �صمنها كمحالت جتارية اأو مكاتب اأو 

معار�س جتارية وغري ذلك من ال�صتعمالت املقررة وفق نظام البناء وت�صتغل بطريق الإيجار اأو التملك. 

املناطق املخ�ص�صة لال�صتعمال ال�صناعي )احلريف(: هي املناطق املخ�ص�صة ملزاولة الأن�صطة ال�صناعية واحلرفية واخلدمية. 

ال�صريط ال�صاحلي: هي املنطقة املح�ص�رة بني دوار البدع �صمالً وطريق الفحيحيل الأحمدي جن�باً والبحر من جهة ال�صرق 

اإىل الطريق الرئي�صي جهة الغرب وي�صمح فيها ببناء فلل �صكنية اأو م�صاريع ترفيهية وفندقية.

د.ك: دينار ك�يتي.

م.د.ك: ملي�ن دينار ك�يتي.

األف.م.م: األف مرت مربع.



تنويه
تعد وحدة البح�ث القت�صادية يف بنك الك�يت الدويل، تقرير �ص�ق العقار الك�يتي با�صتخدام بيانات ال�صفقات العقارية املنفذة 

فعليا وال�صادرة عن اإدارة الت�صجيل العقاري والت�ثيق/ وزارة العدل/ دولة الك�يت، لذا فاإن جميع امل�ؤ�صرات، والإح�صائيات، 

والر�ص�مات البيانية واملعل�مات ال�اردة يف هذا التقرير، ت�صتعر�س وتدر�س ما مت ت�صجيله من �صفقات فعلية نفذت خالل فرتة 

التقرير (البيانات الفعلية)، بعيدا عن التكهنات اأو الت�قعات ال�صائدة يف ال�ص�ق ح�ل م�صت�يات الأ�صعار، اأو حجم املبيعات 

وامل�صاحات املباعة.

ملزيد من املعل�مات اأو ال�صتف�صارات بخ�ص��س التقرير، اأو للح�ص�ل على املزيد من الن�صخ، ميكنكم الت�ا�صل مع وحدة البح�ث 

القت�صادية - بنك الك�يت الدويل من خالل و�صائل الت�صال التالية:

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

هاتف:  22311911 – 22311913.
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