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تاأ�س�س بنك الكويت الدويل ) البنك العقاري الكويتي �سابقا ( يف مايو 1973 لتلبية احلاجة 

املتنامية يف ذلك الوقت لبنك متخ�س�س يف القطاع العقاري، ويف يوليو 2007 مت حتول البنك 

اإىل بنك �سامل يعمل وفق اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية حتت م�سمى جديد “بنك الكويت الدويل”. 

و ي�سعى البنك منذ حتوله اإىل احلفاظ على م�ستوى من املعايري امل�سرفية الإ�سالمية يف كافة 

معامالته امل�سرفية واللتزام بالنزاهة املهنية مع العمالء ح�سب احكام ال�سريعة ال�سالمية.

يقدم بنك الكويت الدويل خدمات م�سرفية متنوعة ومبتكرة وعالية اجلودة مبا يحقق له الريادة 

وحتقيق متطلبات وتطلعات عمالئه بكل ثقة و ي�سر. 

و يقوم بنك الكويت الدويل بتقدمي كافة اخلدمات امل�سرفية التي تتوافق مع اأحكام ال�سريعة 

الإ�سالمية ب�سكل ع�سري يتنا�سب مع متطلبات العمالء مثل : قبول الودائع باأنواعها املختلفة، 

تقدمي عمليات التمويل باآجالها املختلفة با�ستخدام �سيغ العقود ال�سرعية مثل املرابحة، الإجارة، 

ال�ست�سناع، اإ�سافة اإىل ا�سدار بطاقات الئتمان وغريها من املنتجات املتوافقة مع ال�سريعة 

الإ�سالمية. 

كما يقوم بنك الكويت الدويل بتمويل ال�سركات وامل�ساريع، وتقدمي خدمات اخلزينة، وا�سدار 

خطابات العتماد وال�سمان والتعامالت العقارية والتقييم العقاري وادارة اأمالك الغري. 

وقد مت ت�سنيف البنك من قبل وكالة FITCH للت�سنيف العاملي بدرجة )+A(، وقد ح�سل بنك 

الكويت الدويل على جائزة “اأرابيان بيزن�س” لأف�سل روؤية يف القطاع امل�سريف.

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

 Real
 Estate

Appraisal

خدمات قسم التقييم العقاري

تقييم العقارات داخل وخارج دولة الكويت.  

درا�سة اجلدوى القت�سادية للم�ساريع.  

حتديد اليجارات القت�سادية للوحدات.  

تقدير تكاليف البناء للعقارات املزمع بناوؤها.  

 Services offerd by Real Estate
Appraisal Division

 Appraising properties inside and outside the 

State of Kuwait.

 Undertaking economic feasibility studies for 

projects.

  Specifying the economic rents for units.

 Estimating costs for construction projects.



5

الربــع الرابع لسنــة 2014

املحتويات

املقدمة

نظرة حتليلية

اأواًل: اأداء �سوق العقار الكويتي خالل الربع الرابع / 2014

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

         الأداء ال�سهري ل�سوق العقار الكويتي خالل  الربع الرابع/2014

           ح�سة القطاعات العقارية من اإجمايل مبيعات �سوق العقار خالل الربع الرابع / 2014

           العقود والوكالت واملناطق الأكرث تداول خالل الربع الرابع/2014

         موؤ�سرات الأ�سعار وامل�ساحات الإجمالية خالل الربع الرابع / 2014

ثانيا: اأداء �سوق العقار الكويتي قطاعيا خالل الربع الرابع / 2014

           القطاع ال�سكني

           القطاع ال�ستثماري

           القطاع التجاري

         القطاعات الأخرى: املخازن وال�سريط ال�ساحلي واحلريف

ثالثا: اأداء �سوق العقار الكويتي على م�ستوى املحافظات  خالل الربع الرابع / 2014

           حمافظة العا�سمة

           حمافظة حويل

           حمافظة الفروانية

           حمافظة الأحمدي

           حمافظة اجلهراء

           حمافظة مبارك الكبري

اخلال�سة

مالحظات فنية

قائمة امل�سطلحات

8
12
15
15
17
18
21
24

26
26
29
34
37

39

39
43
46
50
54
58

63
64
65



6

الربــع الرابع لسنــة 2014



7

الربــع الرابع لسنــة 2014



8

الربــع الرابع لسنــة 2014
Z

املقدمة

يتناول تقرير �سوق العقار الكويتي يف عدده احلايل اأهم التغريات يف موؤ�سرات �سوق العقار للربع الرابع من عام 2014 

)الفرتة املمتدة من بداية اأكتوبر اإىل نهاية دي�سمرب 2014(، كما يلخ�س الأداء العام لل�سوق خالل عام 2014، مع مقارنة 

تاريخية لأهم موؤ�سرات ال�سوق عن الفرتة املمتدة من بداية عام 2004 وحتى نهاية عام 2014، كما ي�ستكمل التقرير 

احت�ساب جمموعة من املوؤ�سرات التي مت ا�ستحداثها يف العدد ال�سابق بهدف تتبع التغريات التي �سهدها �سوق العقار 

الكويتي خالل الع�سر �سنوات ال�سابقة م�ستخدما موؤ�سري الأداء ال�سهري املنمط و املتو�سط املتحرك لكل من قيمة وعدد 

ال�سفقات العقارية املنفذة يف ال�سوق.

ويف التفا�سيل فقد �سهد الربع الرابع من العام احلايل )2014( ارتفاعا يف حجم مبيعات العقار الإجمالية، حيث بلغ 

موؤ�سر اإجمايل قيمة ال�سفقات العقارية ما يقارب “1.22” مليار دينار كويتي، ليبلغ معدل التغري ال�سنوي مقارنة بنف�س 

الربع من عام 2013 ما ن�سبته “13.3 %”، فيما ارتفع العدد الإجمايل لل�سفقات بن�سبة “5.7 %” على اأ�سا�س �سنوي ليبلغ 

العدد الإجمايل لل�سفقات خالل الربع احلايل “2169” �سفقة، وليبلغ موؤ�سر متو�سط قيمة ال�سفقة الواحدة “564” األف 

دينار، مرتفعا بن�سبة قاربت “7 %” عن العام املا�سي.

كما �سهد الربع احلايل تفوق القطاع ال�سكني على القطاع ال�ستثماري يف موؤ�سر حجم املبيعات الإجمايل وللمرة الأوىل 

منذ الربع الرابع لعام 2013 ليحل اأول يف الرتتيب، قد يعود ذلك اإىل طبيعة و حمددات الطلب على كل من القطاعني، 

فقد ينزع امل�ساربني وجتار العقار اإىل ال�ستثمار يف هذا القطاع نظرا ملردوده الأعلى ن�سبيا، اإل اأن القطاع ال�ستثماري 

يت�سم مبخاطر اأكرب ن�سبيا، نظرا لرتباطه ولو ب�سكل غري مبا�سر بالتطورات القت�سادية يف دولة الكويت، خا�سة مع 

الرتاجعات التي �سهدتها اأ�سعار النفط اخلام خالل الأ�سهر القليلة املا�سية، اأما القطاع التجاري فقد �سهد ارتفاعا ملفتا 

يف اإجمايل حجم املبيعات ولكل اأ�سهر الربع احلايل مقارنة بنظرائها من الربع ال�سابق، ليت�ساعف حجم املبيعات يف 

القطاع التجاري لأكرث من �ست مرات، فيما حافظت القطاعات العقارية الأخرى على ح�س�سها الهام�سية مع انخفا�س 

ملفت يف ح�سة القطاع احلريف.

ولقد حقق �سوق العقار يف العام احلايل رقما قيا�سيا وفقا ملا هو متوافر من بيانات )منذ عام 2004(، لتبلغ قيمة املبيعات 

الإجمالية يف ال�سوق العقاري “4.86” مليار دينار كويتي، و ليبلغ معدل النمو ال�سنوي يف قيمة مبيعات ال�سوق “21.9 %”، 

متفوقا عن الرقم القيا�سي ال�سابق وامل�سجل يف عام 2007 و بن�سبة فاقت “9.2 %”، اإل اأن عدد ال�سفقات الإجمايل 

امل�سجل خالل العام 2014 انخف�س بن�سبة “4.4 %”،حيث �سجلت “8271” �سفقة فقط )عقود ووكالت( فيما ارتفع موؤ�سر 

متو�سط قيمة ال�سفقة خالل العام بن�سبة اقرتبت من “27.4 %”، ليبلغ متو�سط قيمة ال�سفقة الواحدة “587.7” األف دينار 

كويتي. و برغم تراجع اأ�سعار النفط مبا يزيد عن “50 %” خالل العام، فقد ا�ستطاع �سوق العقار الكويتي احلفاظ على 

اأداء قوي وبن�سب منو مقبولة، حيث مل يظهر ال�سوق اأي اإ�سارات تراجع وا�سحة حتى يف الأ�سهر الأخرية من ال�سنة، اإل اأن 

بع�س عالمات التغري بداأت ترت�سم يف القطاع ال�ستثماري الذي �سهد تراجعا ن�سبيا خالل ال�سهرين الأخريين من العام.
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القلية  العقار الكويتي خالل الأ�سهر  الرئي�سية ل�سوق  املوؤ�سرات  اأ�سبح لزاما ال�ستمرار مبراقبة  يف ظل كل ما �سبق، 

القادمة، والتي يتوقع لها اأن حتمل اإ�سارات اأكرث و�سوحا فيما يتعلق بدرجة تاأثر ال�سوق باملعطيات القت�سادية التي 

فر�سها تراجع اأ�سعار النفط، يلخ�س اجلدول التايل الأداء التاريخي ل�سوق العقار الكويتي قطاعيا وللفرتة املمتدة من 

بداية عام 2004 وحتى نهاية العام 2014:

جدول )1( املوؤ�سرات الرئي�سية لأداء �سوق العقار الكويتي للفرتة )2004 – 2014(

املجموع ال�سنوي لقيمة ال�سفقات العقارية امل�سجلة يف �سوق العقار الكويتي للفرتة 2004 - 2014 )مليون د.ك(

املجموعمعار�ضحريفال�سريط ال�ساحليخمازن�سناعيجتاريا�ستثماري�سكنيقيمة ال�سفقات

20041705.3973.434.00.03.20.00.00.02715.9

20051398.8636.2190.60.02.20.00.00.02227.8

20061478.4930.2316.52.04.80.00.00.02731.9

20072346.81728.6367.01.54.20.00.00.04448.1

20081111.91104.3527.631.214.70.00.00.02789.7

2009821.0710.9337.618.88.10.00.00.01896.4

20101261.2750.6252.84.422.911.30.00.02303.2

20111560.01069.5247.80.011.87.10.00.02896.2

20121852.81189.1265.30.023.79.75.53.43349.5

20131943.51521.9440.50.030.211.731.45.03984.2

20142064.02106.5582.60.031.935.239.21.14860.5

املجموع ال�سنوي لعدد ال�سفقات العقارية امل�سجلة يف �سوق العقار الكويتي للفرتة 2004 - 2014

املجموعمعار�ضحريفال�سريط ال�ساحليخمازن�سناعيجتاريا�ستثماري�سكنيقيمة ال�سفقات

2004110642213760700013360

200576141050115060008785

2006862415921452700010370

20071150522081633500013884

2008531719351965190007472

200937681326112290005217

201056141664849304007405

201165601531780116018187

201282471635780264819999

20136596181515801545228642

201462991771108017106518271
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املتو�سط االإجمايل لقيمة ال�سفقة، لل�سفقات العقارية امل�سجلة يف �سوق العقار الكويتي للفرتة 2004 - 2014 )األف. د.ك(

املجموعمعار�ضحريفال�سريط ال�ساحليخمازن�سناعيجتاريا�ستثماري�سكنيقيمة ال�سفقات

2004154.1439.9447.40.0457.10.00.00.0203.3

2005183.7605.91657.40.0366.70.00.00.0253.6

2006171.4584.32182.81000.0685.70.00.00.0263.4

2007204.0782.92251.5500.0840.00.00.00.0320.4

2008209.1570.72691.86240.0773.70.00.00.0373.4

2009217.9536.13014.39400.0900.00.00.00.0363.5

2010224.7451.13009.5488.9763.32825.00.00.0311.0

2011237.8698.63176.90.01072.71183.30.00.0353.8

2012224.7727.33401.30.0911.52425.0687.53400.0335.0

2013294.6838.52788.00.02013.32925.0603.82500.0461.0

2014327.71189.45394.40.01876.53520.0603.11100.0587.7

ولإلقاء ال�سوء على التغري التاريخي يف اأداء ال�سوق فقد قمنا باحت�ساب املتو�سطات املتحركة لكل من موؤ�سري القيمة 

الإجمالية لل�سفقات )حجم املبيعات(، والعدد الإجمايل لل�سفقات لفرتة )12( �سهرا وذلك بهدف حتييد جزء من الأثر 

املو�سمي لالأداء ال�سهري لل�سوق، تظهر الر�سوم البيانية التالية، الرتفاع امل�ستمر يف املتو�سط ال�سنوي ملبيعات ال�سوق 

)حيث حققت اأ�سهر الربع الرابع من عام 2014 اأعلى قيمة للمتو�سط املتحرك منذ عام 2007(، اإل اأن موؤ�سر عدد 

ال�سفقات ما زال بعيدا عن امل�ستويات التي حتققت يف العام 2008 على �سبيل املثال: 
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نظرة حتليلية:

اأثر التغّي يف اأ�سعار النفط على ال�سوق العقاري وال�سوق املايل والعالقة امل�سرتكة بينهما. 

�سوق  موؤ�سرات  من  كل  اأداء  على  النفط  اأ�سعار  انخفا�س  اأثر  على  ال�سوء  ت�سليط  التقرير  من  اجلزء  هذا  يحاول 

الكويت لالأوراق املالية، وال�سوق العقاري، مع حماولة التعرف على طبيعة العالقة ما بني ال�سوقني، لقد و�سلت اأ�سعار 

النفط اخلام )�سعر �سلة خام اأوبك( اإىل اأعلى م�ستوياتها خالل العام 2014 والبالغ “110.48” دولر /برميل بتاريخ 

2014/6/20، ثم بداأ ال�سعر بالتاأرجح حمافظا على م�ستويات تفوق  “100 $” للربميل، لتبداأ اأوىل عالمات الرتاجع 

مع بداية �سهر اأغ�سط�س، اإل اأن اأ�سعار النفط قد �سهدت بع�س التعديل يف بع�س اأيام هذا ال�سهر، لتبداأ موجة جديدة 

من الرتاجع وب�سكل م�ستمر مع بداية �سهر اأيلول من عام 2014، ولي�سل �سعر برميل النفط الواحد مع نهاية العام ما 

يقارب “52” دولرا، و ليخ�سر النفط اأكرث من ن�سف قيمته.

يف املقابل فقد بلغ املوؤ�سر ال�سعري ل�سوق الكويت لالأوراق املالية اأعلى قيمة له )عند الإقفال( خالل العام 2014 بتاريخ 

9 /2 /2014، م�سجال “7863” نقطة،  ثم �سهد موجة معتدلة من الرتاجع )رغم ال�ستقرار الن�سبي يف اأ�سعار النفط( 

ا�ستمرت حتى تاريخ 19/ 6 /2014، ليعاود ال�سعود )رغم النخفا�س امل�ستمر يف اأ�سعار النفط( و�سول حتى تاريخ 

9/ 10 /2014، ليعاود موؤ�سر ال�سوق هبوطه حتى نهاية العام تقريبا، ملزيد من التو�سيح فقد قمنا بتمثيل حركة 

متو�سط ال�سعر اليومي ل�سلة خام اأوبك، مع حركة موؤ�سر �سوق الكويت لالأوراق املالية )يوميا( كما يظهر ال�سكل التايل:
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ل يخفى على اأحد و كما يظهر من ال�سكل ال�سابق وجود عالقة وا�سحة بني اأ�سعار النفط واأداء �سوق الأوراق املالية، 

حيث بلغ معامل الرتباط بني متغريي )�سعر النفط وموؤ�سر ال�سوق ال�سعري( ما قارب “64.1 %”،  اإل اأن العالقة بني 

املتغريين لي�ست فورية، حيث احتاج ال�سوق املايل لأكرث من ثالثة اأ�سهر لال�ستجابة ب�سكل وا�سح لالنخفا�س يف اأ�سعار 

النفط، ميكن ت�سمية هذه الفرتة »بفرتة الاليقني«، وهي الوقت الالزم ليبداأ امل�ساربني يف �سوق الأوراق املالية بالقلق 

فعليا من انعكا�سات التغري يف اأ�سعار النفط على القت�ساد املحلي، وهي ذات الفرتة التي احتاجها امل�ساربون يف ال�سوق 

للتاأكد من اأن التغري يف اأ�سعار النفط م�ستمر ولي�س عر�سيا.

اإن الرتاجع يف موؤ�سر �سوق الكويت لالأوراق املالية يرجعنا للفر�سية التقليدية القائلة بتوجه ال�سيولة ال�ستثمارية – الغري 

خم�س�سة للم�ساربة - من �سوق الأوراق املالية اإىل �سوق العقار  بحثا عن عائد اأقل ولكن ذو طابع م�ستقر )تقدر بع�س 

الدرا�سات العائد على ال�ستثمار يف القطاع العقاري ب 5 – 10 %، بينما قد ت�سل هذه الن�سبة اإىل ما يفوق 20 % يف 

�سوق الكويت لالأوراق املالية اأحيانا(، لدرا�سة هذه العالقة، قمنا بتمثيلها  بيانيا بني كل من موؤ�سري املتو�سط املتحرك 

ال�سهرية، واملتو�سط املتحرك لإجمايل قيمة  العقارية  للقيمة الإجمالية لل�سفقات  )12 �سهرا لتحييد الأثر املو�سمي( 

التداولت ال�سهرية يف �سوق الكويت لالأوراق املالية، منذ بداية العام 2007 وحتى نهاية العام 2014 لتظهر النتائج 

يف ال�سكل التايل:
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يظهر من ال�سكل ال�سابق، وجود عالقة عك�سية على الأغلب – ووفقاً ملا هو متعارف عليه – بني اأداء كل من ال�سوق 

اأغلب الأحيان وتظهر يف املدى  اأن هذه العالقة م�سروطة يف  اإ�سارات، تظهر  اأن هناك  اإلن  العقاري وال�سوق املايل، 

الطويل اأكرث من ظهورها يف املدى الق�سري  - فالعالقة لي�ست اآنية - ، ومبتابعة طبيعة هذه العالقة، يظهر اأن توقعات 

امل�ستثمرين وامل�ساربني توؤثر على اأداء كال ال�سوقني بالتوازي، خا�سة فيما يتعلق مب�ستويات اأ�سعار النفط على املدى 

اإبان الأزمة القت�سادية( �ستوؤثر على كال  )كما ح�سل  الأداء القت�سادي  النظرة املتحفظة بخ�سو�س  اأن  اأي  الطويل، 

بانتقال  العك�سية  العالقة  تبقى  بينما  املايل(،  وال�سوق  العقار  �سوق  موؤ�سرات  )انخفا�س يف  الجتاه  وبنف�س  ال�سوقني 

ال�سيولة من �سوق املال نحو �سوق العقار كمالذ اآمن ن�سبياً يف املدى املتو�سط، وهو ما ينبئ باإمكانية ح�سول تراجع 

م�ستقبلي يف موؤ�سرات �سوق العقار الكويتي يف حال ا�ستمرت موجة هبوط اأ�سعار النفط ملدى اأطول ن�سبياً، وهو ما قد 

يظهر جلياً خالل الأ�سهر القليلة القادمة.

لتو�سيح هذه العالقة ب�سكل اأكرب، فقد قمنا بتمثيل العالقة بني حركة اأ�سعار النفط اخلام، وقيمة مبيعات �سوق العقار 

منذ بداية عام 2007 وحتى نهاية عام 2014 كما يظهر ال�سكل التايل:
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يظهر الر�سم يف الأعلى ا�ستجابة ال�سوق العقاري للتغريات يف اأ�سعار النفط يف املدى الطويل، اإل اأن اأثر الرتاجع يف 

اأ�سعار النفط يبقى حمدوداً يف املدى الق�سري وكما يظهر من الر�سم مبتابعة العالقة خالل الأ�سهر الأخرية من عام 

2014، اإل اأن ذلك ل ينفي احتمالية بدء �سوق العقار الكويتي بال�ستجابة ب�سكل �سلبي لهبوط اأ�سعار النفط يف حال 

ا�ستمراره لب�سعة اأ�سهر اأخرى.

اأوال: اأداء �سوق العقار الكويتي خالل )الربع الرابع/2014(

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

رغم الرتاجع الطفيف الذي �سهدته موؤ�سرات �سوق العقار خالل ال�سهر الأخري من ال�سنة، اإل اأن الربع احلايل قد �سهد 

حت�سناً يف اأداء كل موؤ�سرات ال�سوق، حيث بلغ موؤ�سر القيمة الإجمالية لل�سفقات “1.22” مليار دينار خالل الربع الرابع 

من عام 2014، مرتفعاً بن�سبة “28.4 %” على اأ�سا�س ربعي ومبا ن�سبته “13.2 %” على اأ�سا�س �سنوي، كما بلغ موؤ�سر 

العدد الإجمايل لل�سفقات “2169” �سفقة، مرتفعاً بن�سبة “5.7 %” على اأ�سا�س �سنوي، وليفوق عدد ال�سفقات ما مت 

ت�سجيله يف الربع ال�سابق بن�سبة قاربت “7.2 %”.
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جدول )2( املوؤ�سرات الرئي�سية ملبيعات �سوق العقار الكويتي خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع الرابع/ 2014( 1

الإجمايلمعار�سحريف�س.�ساحليخمازنجتاريا�ستثماري�سكنيالربع االأول 2013

4343198460.070.0850اإجمايل قيمة ال�سفقات يف القطاع )مليون دينار(

15494052530.0170.01999اإجمايل عدد ال�سفقات يف القطاع

425*280786335220670.04350.0متو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع )األف دينار(

الإجمايلمعار�سحريف�س.�ساحليخمازنجتاريا�ستثماري�سكنيالربع الثاين 2013

4993581131512551007اإجمايل قيمة ال�سفقات يف القطاع )مليون دينار(

16695467364722307اإجمايل عدد ال�سفقات يف القطاع

436*2996561552246729256432500متو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع )األف دينار(

الإجمايلمعار�سحريف�س.�ساحليخمازنجتاريا�ستثماري�سكنيالربع الثالث 2013

51938013360.0100.01047اإجمايل قيمة ال�سفقات يف القطاع )مليون دينار(

18044313040.0150.02284اإجمايل عدد ال�سفقات يف القطاع

458*288881444315500.06400.0متو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع )األف دينار(

الإجمايلمعار�سحريف�س.�ساحليخمازنجتاريا�ستثماري�سكنيالربع الرابع 2013

49146611030.0100.01080اإجمايل قيمة ال�سفقات يف القطاع )مليون دينار(

15744333020.0130.02052اإجمايل عدد ال�سفقات يف القطاع

526*3121076367015000.07620.0متو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع )األف دينار(

الإجمايلمعار�سحريف�س.�ساحليخمازنجتاريا�ستثماري�سكنيالربع االأول 2014

496612102122370.01251اإجمايل قيمة ال�سفقات يف القطاع )مليون دينار(

12675412565160.01860اإجمايل عدد ال�سفقات يف القطاع

672*39111314084193346004190.0متو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع )األف دينار(

الإجمايلمعار�سحريف�س.�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(

الإجمايلمعار�سحريف�س.�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(

الإجمايلمعار�سحريف�س.�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(

 امل�سدر: ح�سابات وحدة البحوث القت�سادية – بنك الكويت الدويل با�ستخدام البيانات ال�سهرية ال�سادرة عن اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق – وزارة العدل 
1

| الأعداد مقربة لأقرب عدد �سحيح  | *:  متو�سط قيمة ال�سفقة يف الربع )ويح�سب بق�سمة اإجمايل مبيعات ال�سوق يف كل القطاعات خالل الربع على عدد 

ال�سفقات الإجمالية املنفذة خالل الربع(.
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االأداء ال�سهري ل�سوق العقار الكويتي خالل الربع الرابع/2014

�سهد كل من �سهري اأكتوبر ونوفمرب ارتفاعا كبريا يف موؤ�سري القيمة الإجمالية لل�سفقات ومتو�سط قيمة ال�سفقة، 

حيث بلغ اإجمايل قيمة ال�سفقات يف �سهر اأكتوبر “383.3” مليون دينار  فيما بلغ متو�سط قيمة ال�سفقة خالل ال�سهر 

“590.5” األف دينار وبواقع “650”�سفقة، كما �سجل �سهر نوفمرب اإجماليا بلغ “441.9” مليون دينار ومبتو�سط قيمة 

لل�سفقة الواحدة قارب “583” األف دينار م�سجال “758” �سفقة، اأما �سهر دي�سمرب فقد �سهد تراجعا ن�سبيا لي�سجل 

موؤ�سر اإجمايل قيمة ال�سفقات “398” مليون دينار فقط، وليبلغ موؤ�سر متو�سط قيمة ال�سفقة “523.4” دينار، ولي�سجل 

ارتفاعا يف عدد ال�سفقات امل�سجلة خالل ال�سهر لتبلغ “761” �سفقة وكما يظهر ال�سكل التايل:

وبهدف مقارنة اأداء اأ�سهر الربع احلايل مع اأف�سل ما حققه ال�سوق �سهريا، فلقد مت احت�ساب املوؤ�سر  املنمط لالأداء 

ال�سهري 2، ليح�سل �سهر نوفمرب على اأف�سل نتيجة خالل الربع احلايل حمققا “62.1 %” مقارنة باأف�سل الأ�سهر )يوليو 

2007(، تبعه �سهر ي دي�سمرب  بن�سبة “54.8 %” و�سهر اأكتوبر بن�سبة “52.4 %” كما يظهر ال�سكل البياين التايل:

2 ميكن الطالع على معادلة ح�ساب املوؤ�سر ال�سهري املنمط يف نهاية التقرير يف باب )املالحظات الفنية(.
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ح�سة القطاعات العقارية من اإجمايل مبيعات �سوق العقار خالل الربع الرابع /2014

هيمن القطاع ال�سكني على اأداء ال�سوق ليحتل احل�سة الأكرب من حجم املبيعات خالل الربع الرابع وبح�سة بلغت “45 %” من 

اإجمايل املبيعات متفوقا على القطاع ال�ستثماري الذي حل اأول منذ بداية عام 2013، حيث بلغت ح�سة القطاع ال�ستثماري 

ما ن�سبته “33 %” فقط من اإجمايل مبيعات ال�سوق، فيما ارتفعت ح�سة القطاع التجاري ب�سكل ملحوظ لتبلغ “21 %” 

من الإجمايل، فيما بلغت ح�سة القطاعات الأخرى جمتمعة ما ميثل عن “2 %” من اإجمايل مبيعات ال�سوق. 
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Z
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العقود والوكاالت واملناطق االأكرث تداولZخالل الربع الرابع/2014

ارتفعت ح�سة الوكالت من اإجمايل قيمة ال�سفقات املنفذة خالل الربع الرابع لتبلغ “6.5 %” مقارنة بح�سة بلغت 

“3.7 %” فقط خالل الربع الثالث، اإل اأن ح�سة الوكالت بقيت اأقل مما حتقق يف الربع الرابع من عام 2013 

والبالغة حينها “10.2 %” وكما يظهر ال�سكل التايل:
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و لدرا�سة حركة ال�سيولة يف ال�سوق، فقد مت احت�ساب املناطق الع�سر الأكرث تداول على م�ستوى دولة الكويت وفقا ملوؤ�سري 

القيمة الإجمالية لل�سفقات وموؤ�سر عدد ال�سفقات الإجمايل، حيث جاءت منطقة “�سباح الأحمد البحرية” يف مقدمة 

الرتتيب يف كال املوؤ�سرين، حيث ا�ستحوذت على ما قارب “32 %” من عدد ال�سفقات، و “19.5 %” من حجم املبيعات.

الربع الرابع 2014  الربع الثالث 2014  الربع الثاين 2014  الربع الأول 2014  الربع الرابع 2013   الربع الثالث 2013  الربع الثاين 2013  الربع الأول 2013
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 على م�ستوى دولة الكويت )وفقا للقيمة االإجمالية لل�سفقات – املبيعات( خالل الربع الرابع/ 2014
ً
جدول )3( املناطق الع�سر االأكرث تداوال

املنطقةالرتتيب
عدد 

ال�سفقات

 )% (

من  عدد 

ال�سفقات

قيمة ال�سفقات

)د.ك(

) %( من 

اإجمايل 

قيمة 

ال�سفقات

م�ساحة

ال�سفقات

م.م.

من اإجمايل 

امل�ساحة

)م.م.(

44.2 %19.5572938 %31.922,8286,942 %663�سباح االأحمد البحرية1

3.6 %11.046765 %2.7128,887,614 %56ال�ساملية2

3.5 %5.645584 %5.765,114,789 %119املهبولة3

7.3 %5.495121 %10.463,026,812 %217الفنيطي�ض4

2.6 %4.233164%2.649,043,000 %55�سباح ال�سامل5

1.6 %4.120192 %1.448,306,500 %30حوىل6

1.5 %4.119236 %2.848,238,204 %58الفروانية7

0.3 %3.74005 %0.443,383,884 %9القبلة8

1.7 %3.58822 %0.441,459,997 %8ال�سرق9

3.5 %2.945792 %5.034,174,546%105ابو فطية10
امل�سدر: ح�سابات وحدة البحوث القت�سادية - بنك الكويت الدويل  با�ستخدام البيانات الأ�سبوعية ال�سادرة عن وزارة العدل - اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق | رتبت املناطق ح�سب 

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

جدول )4( املناطق الع�سر االأكرث تداواًل على م�ستوى دولة الكويت )وفقا للعدد االإجمايل لل�سفقات( خالل الربع الرابع/ 2014

املنطقةالرتتيب
عدد 

ال�سفقات

 )% (

من  عدد 

ال�سفقات

قيمة ال�سفقات

)د.ك(

) %( من 

اإجمايل 

قيمة 

ال�سفقات

م�ساحة

ال�سفقات

م.م.

من اإجمايل 

امل�ساحة

)م.م.(

44.2 %19.5572938 %31.9228286942 %663�سباح االأحمد البحرية1

7.3 %5.495121 %10.463026812 %217الفنيطي�ض2

3.5 %5.645584 %5.765114789 %119املهبولة3

3.5 %2.945792 %5.034174546 %105اأبو فطية4

1.5 %4.119236 %2.848238204 %58الفروانية5

3.6 %11.046765 %2.7128887614 %56ال�ساملية6

2.6 %4.233164 %2.649043000 %55�سباح ال�سامل7

1.7 %2.522023 %1.929750726 %40املنقف8

1.2 %1.315062 %1.515482600 %32الزهراء9

1.0 %0.312400 %1.53758000 %31اخليان10
امل�سدر: ح�سابات وحدة البحوث القت�سادية - بنك الكويت الدويل  با�ستخدام البيانات الأ�سبوعية ال�سادرة عن وزارة العدل - اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق | رتبت املناطق ح�سب 

العدد الإجمايل لل�سفقات يف القطاع | م.د.ك : مليون دينار كويتي.
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موؤ�سرات االأ�سعار وامل�ساحات االإجمالية خالل الربع الرابع / 2014

تعر�س الر�سوم البيانية الالحقة متو�سطات اأ�سعار املرت املربع للقطاعات الرئي�سية الثالث، بالإ�سافة لإجمايل امل�ساحة 

املباعة خالل الربع احلايل، حيث اأظهرت البيانات ارتفاع متو�سط �سعر املرت املربع لكل من قطاعي التجاري وال�سكني 

)جاء النخفا�س نتيجة �سفقات كبرية ن�سبيا نفذت يف  فيما انخف�س متو�سط �سعر املرت املربع يف القطاع التجاري 

اأن  الإ�سارة  يحتم  الذي  الأمر  التجاري(،  القطاع  على   - ن�سبيا  الأقل  الأ�سعار  م�ستويات  ذات   – الأحمدي  حمافظة 

م�ستويات الأ�سعار الظاهرة يف الر�سم هي تاأ�سرييه فقط، حيث ي�ستح�سن الطالع على م�ستويات الأ�سعار ح�سب القطاع 

واملحافظة والتي �سرتد لحقا.
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الربع الرابع 2014  الربع الثالث 2014  الربع الثاين 2014  الربع الأول 2014  الربع الرابع 2013   الربع الثالث 2013  الربع الثاين 2013  الربع الأول 2013

الربع الرابع 2014  الربع الثالث 2014  الربع الثاين 2014  الربع الأول 2014  الربع الرابع 2013   الربع الثالث 2013  الربع الثاين 2013  الربع الأول 2013
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ثانيا: اأداء �سوق العقار الكويتي قطاعيا خالل الربع الرابع / 2014

· القطاع ال�سكني	

�سجل القطاع ال�سكني خالل الربع احلايل ارتفاعا يف كل موؤ�سراته على امل�ستويني، الربعي وال�سنوي، حيث ا�ستحوذ على 

ما يفوق “80 %” من ال�سفقات م�سجال “1761” �سفقة بلغت قيمتها الإجمالية “553” مليون دينار، ليبلغ متو�سط قيمة 

ال�سفقة الواحدة “314” األف دينار، ليحقق القطاع ال�سكني منوا �سنويا يف حجم مبيعاته بن�سبة قاربت “12 %” وبن�سبة 

بلغت “33.3 %” على اأ�سا�س ربعي. فيما ارتفع موؤ�سر العدد الإجمايل لل�سفقات بن�سبة “11.8 %” �سنويا، وبن�سبة 

اأ�سا�س �سنوي،  اأعلى بقليل على  ال�سفقة م�ستويات  اأ�سا�س ربعي، فيما حقق موؤ�سر متو�سط قيمة  “8.7 %” على 

مرتفعا على اأ�سا�س ربعي بن�سبة “22.6 %”.

بن�سبة قاربت “2 %” فقط، لتفوق  اأ�سا�س �سنوي  ال�سكني على  القطاع  اأ�سعار املرت املربع يف  ارتفعت متو�سطات  كما 

امل�ستويات التي كانت �سائدة يف الربع ال�سابق بن�سبة قاربت “23 %”، ليبلغ متو�سط �سعر املرت املربع “631” دينار، فيما 

ارتفع موؤ�سر اإجمايل امل�ساحة املباعة يف القطاع ال�سكني لي�سل اإىل“841” األف مرت مربع، وهو ما ي�سكل “65 %” من 

اإجمايل امل�ساحة املباعة يف ال�سوق، ليزيد عن ما حتقق يف نف�س الفرتة من العام املا�سي بن�سبة قاربت “13 %”.
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وبا�ستعرا�س احل�سة الن�سبية لأنواع العقارات املختلفة من اإجمايل مبيعات القطاع ال�سكني، فقد حافظت كل اأنواع العقارات على 

نف�س ح�س�سها املتحققة يف الربع الثالث من العام تقريبا، حيث مثلت الأرا�سي “56 %” من اإجمايل العقارات املتداولة يف القطاع 

ال�سكني، بينما ح�سلت البيوت على ح�سة “43.2 %”، فيما ح�سلت الأنواع الأخرى )�سقق وبنايات وغريها( على اأقل من “1 %” فقط.

13

الربع الرابع 2014  الربع الثالث 2014  الربع الثاين 2014  الربع الأول 2014  الربع الرابع 2013   الربع الثالث 2013  الربع الثاين 2013  الربع الأول 2013

الربع الرابع 2014  الربع الثالث 2014  الربع الثاين 2014  الربع الأول 2014  الربع الرابع 2013   الربع الثالث 2013  الربع الثاين 2013  الربع الأول 2013
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كما انعك�س الرتفاع يف اأ�سعار املرت املربع يف القطاع على اأ�سعار كل من البيوت والأرا�سي، لريتفع �سعر املرت املربع 

للبيوت حمققا م�ستويات “896” دينار، فيما بلغ متو�سط �سعر املرت املربع لالأرا�سي “513” دينار كما يظهر ال�سكل 

البياين التايل:

15

16

الربع الرابع 2014  الربع الثالث 2014  الربع الثاين 2014  الربع الأول 2014  الربع الرابع 2013   الربع الثالث 2013  الربع الثاين 2013  الربع الأول 2013
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وباإجراء احل�سابات الالزمة حل�ساب املناطق الأكرث تداول يف القطاع ال�سكني، فقد ح�سلت منطقة “�سباح الأحمد 

البحرية” على احل�سة الأكرب من قيمة التداولت وبن�سبة “24.9 %” وبقيمة اإجمالية بلغت “132.31” مليون دينار كويتي، 

تلتها كل من الفنيطي�س و اأبو فطرية وكما يظهر اجلدول التايل:

جدول )5( املناطق الع�سر االأكرث تداواًل يف القطاع ال�سكني )وفقا للقيمة االإجمالية لل�سفقات - املبيعات( خالل الربع الرابع/ 2014

املنطقةالرتتيب

اإجمايل 

قيمة 

ال�سفقات  

)م.د.ك(

)%( من  

قيمة 

ال�سفقات 

يف القطاع

اإجمايل امل�ساحة 

املباعة )األف .م(

)%( من 

اإجمايل 

امل�ساحة 

املباعة يف 

القطاع

عدد 

ال�سفقات

)%( من عدد 

ال�سفقات 

املنفذة يف 

القطاع

1
�سباح االأحمد 

البحرية
132.31%24.9351.02%41.7654.0%38.7

12.8%11.3216.0%11.894.74%62.85الفنيطي�ض2

6.1%5.3103.0%6.244.79%32.79اأبو فطية3

0.6%0.910.0%3.07.89%16.03اخلالدية4

1.9%1.832.0%2.915.06%15.48الزهراء5

1.2%1.421.0%2.411.87%12.47قرطبة6

1.1%1.519.0%2.312.60%12.37�سلوى7

1.3%1.222.0%2.29.93%11.53ال�سالم8

1.1%1.419.0%1.912.06%10.03اجلابرية9

1.4%1.324.0%1.711.28%9.19العقيلة10

اإجمايل قيمة ال�سفقات يف 

القطاع )م.د.ك(
اإجمايل عدد ال�سفقات يف 530.5

القطاع
1690

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

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

· القطاع اال�ستثماري	

�سجل القطاع ال�ستثماري تراجعا يف اأغلب موؤ�سراته خالل الربع احلايل، الأمر الذي قد يرتبط بالتغريات القت�سادية 

احلا�سلة ومبا قد يعك�س تخوف امل�ستثمرين من املزيد من الرتاجعات امل�ستقبلية، علما اأن هذا القطاع يعترب القطاع 

الوحيد الذي اأظهر هذه الإ�سارات، وبا�ستعرا�س ما حتقق خالل الربع احلايل، فقد �سجلت يف القطاع ال�ستثماري 

“358” �سفقة فقط وهو عدد مقارب ملا مت ت�سجيله يف الربع ال�سابق، اإل اأنه اأقل مبا يقرب من “21 %” على اأ�سا�س 

�سنوي، ولقد اقرتب موؤ�سر اإجمايل قيمة ال�سفقات امل�سجلة يف القطاع من مبلغ “4” مليار دينار كويتي فقط، مرتاجعا 

بن�سبة “17.6 %” على اأ�سا�س ربعي و بن�سبة “15.6 %” على اأ�سا�س �سنوي، كما تراجع موؤ�سر متو�سط قيمة ال�سفقة 

للمرة الأوىل منذ الربع الثاين/2013 لي�سجل “1.12” مليون دينار لل�سفقة الواحدة، مرتاجعا بن�سبة “17 %” على 

اأ�سا�س ربعي و ما يقرب من “4 %” �سنويا.
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يف املقابل فقد ا�ستمرت موؤ�سرات الأ�سعار بالرتفاع يف القطاع ال�ستثماري، حيث �سجل موؤ�سر متو�سط �سعر املرت املربع 

الواحد ارتفاعا ربعيا بن�سبة “13.5 %” مرتفعا بن�سبة “12.9 %” على اأ�سا�س �سنوي ليبلغ “1990.8” دينار كويتي، باملقابل 

فقد تراجع موؤ�سر اإجمايل امل�ساحة املباعة يف القطاع ب�سكل جلي، م�سجال ما قارب “188” األف مرت مربع فقط، ما 

ي�سكل تراجعا بن�سبة “43.5 %” على اأ�سا�س ربعي، مقابل تراجع �سنوي بلغ “34 %” تقريبا، تظهر الأ�سكال التالية 

التغريات احلا�سلة يف م�ستويات الأ�سعار واإجمايل امل�ساحة املباعة للفرتة املمتدة من الربع الأول/2013 وحتى 

نهاية عام 2014: 

17

الربع الرابع 2014  الربع الثالث 2014  الربع الثاين 2014  الربع الأول 2014  الربع الرابع 2013   الربع الثالث 2013  الربع الثاين 2013  الربع الأول 2013
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وبا�ستعرا�س اأهم اأنواع العقارات املباعة وفقا حلجم املبيعات الإجمايل يف القطاع، فقد ارتفعت ح�سة كل من ال�سقق 

والبنايات ال�ستثمارية قليال على ح�ساب الأرا�سي والأنواع الأخرى، فيما بقيت البنايات والأرا�سي ال�ستثمارية هي 

امل�سيطرة على القطاع بح�س�س بلغت “63.4 %” للبنايات، و “28.4 %” لالأرا�سي ال�ستثمارية، فيما بلغت ح�سة ال�سقق 

ال�ستثمارية “3.2 %” فقط، بينما ح�سلت بقية الأنواع “5 %” فقط كما يظهر ال�سكل البياين التايل:

18

19

الربع الرابع 2014  الربع الثالث 2014  الربع الثاين 2014  الربع الأول 2014  الربع الرابع 2013   الربع الثالث 2013  الربع الثاين 2013  الربع الأول 2013

الربع الرابع 2014  الربع الثالث 2014  الربع الثاين 2014  الربع الأول 2014  الربع الرابع 2013   الربع الثالث 2013  الربع الثاين 2013  الربع الأول 2013
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كما اأظهرت بيانات الأ�سعار التف�سيلية ح�سول ارتفاعات يف م�ستويات اأ�سعار املرت املربع لكل من البنايات والأرا�سي 

ال�ستثمارية مقابل انخفا�س طفيف يف اأ�سعار ال�سقق )والتي متثل ح�سة �سغرية غري ممثلة من �سفقات القطاع( وكما 

يظهر يف ال�سكل التايل:

20

21

الربع الرابع 2014  الربع الثالث 2014  الربع الثاين 2014  الربع الأول 2014  الربع الرابع 2013   الربع الثالث 2013  الربع الثاين 2013  الربع الأول 2013

الربع الرابع 2014  الربع الثالث 2014  الربع الثاين 2014  الربع الأول 2014  الربع الرابع 2013   الربع الثالث 2013  الربع الثاين 2013  الربع الأول 2013
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وحل�سر املناطق التي ا�ستحوذت على �سيولة القطاع ال�ستثماري، فقد قمنا باحت�ساب املناطق الع�سر الأكرث تداول، 

لتح�سل منطقة “ال�ساملية” على احل�سة الأكرب بن�سبة “28.6 %” من مبيعات القطاع، فيما جاءت املهبولة يف املرتبة 

الثانية بن�سبة “16.4 %” تلتها منطقتي �سباح ال�سامل والفروانية كما يظهر اجلدول التايل:

 يف القطاع اال�ستثماري )وفقا للقيمة االإجمالية لل�سفقات – املبيعات( خالل الربع الرابع/ 2014
ً
جدول )6( املناطق الع�سر االأكرث تداوال

املنطقةالرتتيب

اإجمايل 

قيمة 

ال�سفقات  

)م.د.ك(

)%( من  

قيمة 

ال�سفقات 

يف القطاع

اإجمايل امل�ساحة 

املباعة )األف .م(

)%( من 

اإجمايل 

امل�ساحة 

املباعة يف 

القطاع

عدد 

ال�سفقات

)%( من عدد 

ال�سفقات 

املنفذة يف 

القطاع

13.1%20.645%28.638.79%107.33ال�ساملية1

33.5%21.4115%16.440.37%61.37املهبولة2

10.5%14.236%11.626.73%43.65�سباح ال�سامل3

15.5%7.953%7.614.88%28.50الفروانية4

1.5%3.85%7.27.24%26.81ال�سرق5

7.0%8.324%7.115.66%26.68حويل6

2.3%4.88%3.79.08%13.79الفنطا�ض7

4.1%4.914%3.69.24%13.39املنقف8

2.3%3.38%3.56.25%13.02خيطان9

1.2%1.34%2.53.62%9.32بنيد القار10

اإجمايل قيمة ال�سفقات يف 

القطاع )م.د.ك(
اإجمايل عدد ال�سفقات يف 3749

القطاع
343

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

القيمة الإجمالية للتداول يف القطاع | م.د.ك : مليون دينار كويتي
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· القطاع التجاري	

قدم القطاع التجاري اأداء ا�ستثنائيا خالل الربع الرابع، لي�سجل موؤ�سر اإجمايل حجم املبيعات )ال�سفقات( خالل الربع 

ارتفاعا باأكرث من �ستة اأ�سعاف مقارنة بالربع ال�سابق، فيما بلغ هذا الرتفاع ما يفوق “128 %” على اأ�سا�س �سنوي، ليبلغ 

حجم املبيعات الإجمالية يف القطاع “252” مليون دينار كويتي، كما ارتفع موؤ�سر العدد الإجمايل لل�سفقات يف القطاع، 

حيث �سجلت “39” �سفقة، مقابل “12” �سفقة فقط يف الربع ال�سابق، كما ارتفع موؤ�سر متو�سط قيمة ال�سفقة ليقرتب 

من “6.4” مليون دينار مرتفعا بن�سبة “126 %” على اأ�سا�س ربعي، وما يفوق “76 %” على اأ�سا�س �سنوي.

التجاري(  القطاع  )على م�ستوى  املربع  انخف�س متو�سط �سعر املرت  الأ�سعار وامل�ساحات، فقد  وبا�ستعرا�س م�ستويات 

ب�سكل كبري جدا ب�سبب �سفقات ذات م�ساحة مرتفعة وباأ�سعار منخف�سة مقارنة مب�ستويات القطاع التجاري ال�سابقة 

نفذت يف منطقة الأحمدي، كما تظهر الر�سوم البيانية التالية:

الربع الرابع 2014  الربع الثالث 2014  الربع الثاين 2014  الربع الأول 2014  الربع الرابع 2013   الربع الثالث 2013  الربع الثاين 2013  الربع الأول 2013

22
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)ت�ساعفت  التجارية  البنايات  ح�سة  ارتفعت  فقد  التجاري،  القطاع  يف  املتداولة  العقارات  اأنواع  ح�سة  وبا�ستعرا�س 

تقريبا( على ح�ساب الأنواع الأخرى وكما يظهر ال�سكل البياين التايل:

23

24

الربع الرابع 2014  الربع الثالث 2014  الربع الثاين 2014  الربع الأول 2014  الربع الرابع 2013   الربع الثالث 2013  الربع الثاين 2013  الربع الأول 2013

الربع الرابع 2014  الربع الثالث 2014  الربع الثاين 2014  الربع الأول 2014  الربع الرابع 2013   الربع الثالث 2013  الربع الثاين 2013  الربع الأول 2013
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ويف تفا�سيل الأ�سعار، فقد انخف�ست اأ�سعار الأرا�سي التجارية ب�سكل ملحوظ )ب�سبب ال�سفقات التي مت الإ�سارة لها 

�سابقا يف حمافظة الأحمدي( الأمر الذي يجعل الطالع على اأ�سعار العقارات ح�سب املحافظات من ال�سرورة مبكان، 

فيما ارتفعت اأ�سعار البنايات التجارية واملجمعات وكما يظهر يف ال�سكل التايل:

25

26

الربع الرابع 2014  الربع الثالث 2014  الربع الثاين 2014  الربع الأول 2014  الربع الرابع 2013   الربع الثالث 2013  الربع الثاين 2013  الربع الأول 2013

الربع الرابع 2014  الربع الثالث 2014  الربع الثاين 2014  الربع الأول 2014  الربع الرابع 2013   الربع الثالث 2013  الربع الثاين 2013  الربع الأول 2013
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ولقد ا�ستحوذت منطقة “�سباح الأحمد البحرية” على احل�سة الأكرب من قيمة ال�سفقات يف القطاع وبن�سبة 

“ 38.7  %” لت�ستحوذ على “87.5 %” من امل�ساحة الإجمالية املباعة يف القطاع )حيث ح�سلت ال�سفقات ذات 

امل�ساحة الكبرية والأ�سعار املتدنية والتي اأ�سرنا لها �سابقا يف هذه املنطقة(، تلتها منطقة القبلة ثم حويل.

جدول )7( املناطق االأكرث تداواًل يف القطاع التجاري )وفقا للقيمة االإجمالية لل�سفقات – املبيعات( خالل الربع الرابع/ 2014

املنطقةالرتتيب

اإجمايل 

قيمة 

ال�سفقات  

)م.د.ك(

)%( من  

قيمة 

ال�سفقات 

يف القطاع

اإجمايل امل�ساحة 

املباعة )األف .م(

)%( من 

اإجمايل 

امل�ساحة 

املباعة يف 

القطاع

عدد 

ال�سفقات

)%( من عدد 

ال�سفقات 

املنفذة يف 

القطاع

1
�سباح االأحمد 

البحرية
95.66%38.7220.79%87.57.0%18.9

24.3%1.69.0%17.64.00%43.38القبلة2

16.2%1.86.0%8.84.53%21.63حويل3

5.4%3.22.0%7.45.73%18.20اجلهراء4

8.1%1.53.0%7.23.88%17.82ال�ساملية5

8.1%1.33.0%7.13.16%17.44الفروانية6

8.1%0.63.0%5.91.58%14.65ال�سرق7

2.7%1.21.0%8.33.00%9.30املنقف8

2.7%2.01.0%2.15.00%5.25ال�سجيج9

2.7%0.21.0%1.00.44%2.35خيطان10

اإجمايل قيمة ال�سفقات يف 

القطاع )م.د.ك(
اإجمايل عدد ال�سفقات يف 247.2

القطاع
37

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

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

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

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

الربع  فقط خالل  �سفقات  اربع  �سجل  قد  ال�ساحلي  ال�سريط  قطاع  اأن  الإ�سارة  يجدر  كما  املخازن،  وقطاع  احلريف 

احلايل، بلغت قيمتها “7.2” مليون دينار.
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ثالًثا: اأداء �سوق العقار الكويتي على م�ستوى حمافظات دولة الكويت خالل 

الربع الرابع/ 2014

· حمافظة العا�سمة	

عادت موؤ�سرات ال�سوق العقاري املرتبطة مبحافظة العا�سمة اإىل الرتفاع بعد الرتاجع الذي �سهدته يف الربع ال�سابق، 

حيث �سجلت يف املحافظة “171” �سفقة عقارية، بقيمة اإجمالية بلغت “185.9” مليون دينار كويتي، ليبلغ موؤ�سر متو�سط 

اأ�سا�س ربعي،  قيمة ال�سفقة “1.08” مليون دينار كويتي، تظهر هذه القيم ت�ساعف قيمة املبيعات يف املحافظة على 

مقابل ارتفاع بن�سبة “18.5 %” على اأ�سا�س �سنوي، كما ارتفع عدد ال�سفقات الإجمايل بن�سبة “85 %” على اأ�سا�س 

ربعي مقابل “8 %” على اأ�سا�س �سنوي، فيما و�سل الرتفاع يف متو�سط قيمة ال�سفقة ما يقارب “10 %” على امل�ستويني 

الربعي وال�سنوي.

املربع يف حمافظة  املرت  �سعر  متو�سط  ارتفع  فقد  املباعة،  امل�ساحة  اإجمايل  و  الأ�سعار   متو�سطات  يخ�س  فيما  اأما 

العا�سمة بن�سبة “29 %” على اأ�سا�س ربعي، وبن�سبة “21 %” على اأ�سا�س �سنوي، فيما ارتفع موؤ�سر اإجمايل امل�ساحة 

املباعة بن�سبة “60 %” عن الربع ال�سابق مع احلفاظ على م�ستويات تقارب م�ستويات الربع الرابع من عام 2013.

29
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وبا�ستعرا�س اأهم القطاعات التي �سهدت ن�ساطا يف املحافظة، فقد ازدادت ح�سة القطاع التجاري ب�سكل وا�سح على 

ح�ساب القطاعات الأخرى يف املحافظة كما يظهر ال�سكل البياين التايل:
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البيانات  اأظهرت  املحافظة، حيث  القطاعات �سمن  اأ�سعار  متو�سط  موؤ�سر  باحت�ساب  قمنا  التف�سيل فقد  وملزيد من 

ارتفاع متو�سط �سعر املرت املربع لكل القطاعات الرئي�سية الثالث وبدرجات متفاوتة كما يظهر يف ال�سكل البياين التايل:

32
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كما قمنا باحت�ساب اأكرث املناطق تداول يف حمافظة العا�سمة، لت�ستحوذ منطقة “القبلة” على “23.3 %” من 

يظهر  وكما  التالية  املراتب  وقرطبة يف  واخلالدية  ال�سرق  مناطق  فيما جاءت  املحافظة،  ال�سفقات يف  قيمة 

اجلدول التف�سيلي التايل:

جدول )8( املناطق االأكرث تداواًل يف حمافظة العا�سمة )وفقا للقيمة االإجمالية لل�سفقات – املبيعات( خالل الربع الرابع/ 2014

املنطقةالرتتيب

اإجمايل 

قيمة 

ال�سفقات  

)م.د.ك(

)%( من  

قيمة 

ال�سفقات 

يف 

املحافظة

اإجمايل امل�ساحة 

املباعة )األف .م(

)%( من 

اإجمايل 

امل�ساحة 

املباعة يف 

املحافظة

عدد 

ال�سفقات

)%( من عدد 

ال�سفقات 

املنفذة يف 

املحافظة

5.3%4.19%23.34.0%43.4القبلة1

4.7%9.18%22.38.8%41.5ال�سرق2

5.8%8.210%8.67.9%16.0اخلالدية3

12.3%12.321%6.711.9%12.5قرطبة4

2.9%4.95%5.24.8%9.6بنيد القار5

6.4%7.011%4.46.7%8.1النزهة6

7.6%6.413%4.16.1%7.6كيفان7

7.0%6.812%4.06.6%7.3الرو�سة8

4.7%4.78%3.74.6%6.9ال�سامية9

17.0%10.029%3.19.6%5.7غرناطة10

اإجمايل قيمة ال�سفقات يف 

املحافظة )م.د.ك(
اإجمايل عدد ال�سفقات يف 185.9

املحافظة
171

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

القيمة الإجمالية للتداول يف املحافظة | م.د.ك : مليون دينار كويتي.
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· حمافظة حويل	

ا�ستحوذت حمافظة حويل على “23.4 %” من اإجمايل قيمة ال�سفقات يف ال�سوق خالل الربع احلايل، حيث بلغ موؤ�سر 

اإجمايل املبيعات العقارية يف املحافظة ما قيمته “273” مليون دينار كويتي، مرتفعا بن�سبة “10.9 %” عن الربع ال�سابق، 

اإل هذه امل�ستويات تبقى اأقل بن�سبة “5 %” من م�ستويات نف�س الفرتة من العام املا�سي، كما بلغ عدد ال�سفقات الإجمايل 

املنفذة يف القطاع “266” �سفقة متفوقا على الربع املا�سي بن�سبة “23 %” ليبقى اأقل من م�ستويات الربع الرابع من 

عام 2013 بن�سبة قاربت “15.5 %”، فيما انخف�س موؤ�سر متو�سط قيمة ال�سفقة بن�سبة قاربت “10 %” م�سجال “1.02” 

مليون دينار، ليبقى اأعلى من م�ستويات العام املا�سي بن�سبة “12.4 % ”.

وبرغم تراجع اإجمايل امل�ساحات املباعة يف املحافظة بن�سبة “5 %” على اأ�سا�س ربعي، وما يفوق “21 %” على اأ�سا�س 

�سنوي فقد ارتفع متو�سط �سعر املرت املربع يف حمافظة حويل بن�سبة “16 %” على اأ�سا�س ربعي، وبن�سبة “21 %” على 

اأ�سا�س �سنوي وكما تظهر الر�سوم البيانية التالية:

34
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كما يجدر الإ�سارة اإىل ارتفاع ح�سة القطاعني ال�سكني والتجاري من اإجمايل حجم التداولت يف املحافظة على ح�ساب 

القطاع ال�ستثماري كما يظهر ال�سكل البياين التايل:

35
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وقد اأظهر حتليل بيانات ال�سوق ارتفاع متو�سط �سعر املرت التجاري يف املحافظة ب�سكل ملحوظ، تبعه ارتفاع يف متو�سط 

�سعر املرت املربع يف القطاعني ال�سكني وال�ستثماري ولكن بدرجات متفاوتة وكما يظهر يف ال�سكل التايل:

37
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اأما بخ�سو�س املناطق التي ح�سلت على اأعلى ح�سة من مبيعات ال�سوق يف املحافظة، فقد جاءت ال�ساملية يف 

املرتبة الأوىل بح�سة بلغت “%47.1” من اإجمايل مبيعات املحافظة، تلتها كل من مناطق حويل والزهراء وكما 

يظهر يف اجلدول التايل:

جدول )9( املناطق االأكرث تداواًل يف حمافظة حويل )وفقا للقيمة االإجمالية لل�سفقات – املبيعات( خالل الربع الرابع/ 2014

املنطقةالرتتيب

اإجمايل 

قيمة 

ال�سفقات  

)م.د.ك(

)%( من  

قيمة 

ال�سفقات 

يف 

املحافظة

اإجمايل امل�ساحة 

املباعة )األف .م(

)%( من 

اإجمايل 

امل�ساحة 

املباعة يف 

املحافظة

عدد 

ال�سفقات

)%( من عدد 

ال�سفقات 

املنفذة يف 

املحافظة

18.0%29.048%47.146.77%128.9ال�ساملية1

9.8%12.526%17.620.19%48.3حويل2

6.8%9.418%5.715.06%15.5الزهراء3

6.4%8.717%5.214.05%14.1اجلابرية4

7.9%7.821%4.512.60%12.4�سلوى5

6.4%6.217%4.29.93%11.5ال�سالم6

3.8%6.510%3.310.54%9.1الرميثية7

4.5%4.712%3.17.55%8.6ال�سديق8

6.4%4.717%2.67.55%1.7م�سرف9

3.8%3.310%2.35.39%6.4ال�سهداء10

اإجمايل قيمة ال�سفقات يف 

املحافظة )م.د.ك(
اإجمايل عدد ال�سفقات يف 273.8

املحافظة
266

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

القيمة الإجمالية للتداول يف املحافظة | م.د.ك : مليون دينار كويتي.

· حمافظة الفروانية	

حققت حمافظة الفروانية ح�سة بلغت “10.5 %” من اإجمايل قيمة ال�سفقات التي مت تنفيذها يف �سوق العقار الكويتي 

وبقيمة اإجمالية بلغت “123.2” مليون دينار كويتي، مرتفعة بن�سبة “12.9 %” عن الربع ال�سابق، وبن�سبة “8.3 %” مقارنة 

باأداء نف�س الفرتة من العام املا�سي، فيما بلغ عدد ال�سفقات “197” �سفقة، ليبلغ متو�سط قيمة ال�سفقة “625” األف 

دينار كويتي مرتاجعا بن�سبة قاربت “17 %” على اأ�سا�س ربعي وبن�سبة قاربت “12 %” على اأ�سا�س �سنوي.
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كما �ساعد النخفا�س يف متو�سط اأ�سعار املرت املربع يف املحافظة يف ارتفاع املجموع الإجمايل للم�ساحات املباعة بن�سبة 

قاربت “17 %” على امل�ستويني الربعي وال�سنوي وكما يظهر يف الأ�سكال التالية:
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41

وبا�ستعرا�س ح�س�س القطاعات املختلفة من اإجمايل ال�سفقات يف املحافظة، فقد تكرر نف�س ال�سيناريو احلا�سل 

يف حمافظة حويل، حيث ارتفعت ح�سة القطاعني ال�سكني والتجاري على ح�ساب القطاع ال�ستثماري وكام يت�سح 

يف ال�سكل التايل:
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كما يبدو اأن النخفا�س يف م�ستويات الأ�سعار على م�ستوى املحافظة جاء جراء عدم جناح الرتفاع احلا�سل يف 

اأ�سعار كل من قطاعي ال�سكني وال�ستثماري يف تعوي�س النخفا�س يف اأ�سعار القطاع التجاري يف املحافظة، وكما 

يظهر ال�سكل التايل:

وبتجميع املناطق الأكرث تداول فقد ح�سلت منطقة  “الفروانية” على احل�سة الأكرب بن�سبة “39.1 %” تلتها كل من مناطق 

خيطان والعار�سية، كما يظهر اجلدول التايل:
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جدول )10( املناطق االأكرث تداواًل يف حمافظة الفروانية )وفقا للقيمة االإجمالية لل�سفقات – املبيعات( خالل الربع الرابع/ 2014

املنطقةالرتتيب

اإجمايل 

قيمة 

ال�سفقات  

)م.د.ك(

)%( من  

قيمة 

ال�سفقات 

يف 

املحافظة

اإجمايل امل�ساحة 

املباعة )األف .م(

)%( من 

اإجمايل 

امل�ساحة 

املباعة يف 

املحافظة

عدد 

ال�سفقات

)%( من عدد 

ال�سفقات 

املنفذة يف 

املحافظة

29.4%19.958%39.119.24%48.2الفروانية1

7.1%8.714%14.48.38%17.8خيطان2

9.1%12.818%9.412.35%11.6العار�سية3

11.7%10.323%7.19.89%8.8اإ�سبيلية4

6.1%7.112%6.86.90%8.4جليب ال�سيوخ5

0.5%5.21%4.35.00%5.3ال�سجيج6

6.6%6.213%4.05.99%5.0االأندل�ض7

6.1%5.012%3.24.80%4.0عبداهلل املبارك8

6.1%9.112%3.08.75%3.6�سباح النا�سر9

8.6%5.317%2.95.11%3.6الفردو�ض10

اإجمايل قيمة ال�سفقات يف 

املحافظة )م.د.ك(
اإجمايل عدد ال�سفقات يف 123.2

املحافظة
197

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

القيمة الإجمالية للتداول يف املحافظة | م.د.ك : مليون دينار كويتي.

· حمافظة االأحمدي	

جاءت حمافظة الأحمدي يف املرتبة الأوىل من حيث حجم املبيعات، حيث ح�سلت على “32.2 %” من اإجمايل قيمة 

ال�سفقات، ون�سبة “54.9 %” من اإجمايل امل�ساحة املباعة، وبن�سبة “46.4 %” من اإجمايل عدد ال�سفقات، ليبلغ اإجمايل 

حجم املبيعات يف املحافظة “375.6” مليون دينار كويتي، موزعة على “966” �سفقة، ليبلغ موؤ�سر متو�سط قيمة ال�سفقة 

“389” األف دينار كويتي. 
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دينار،   ”527“ الواحد  املربع  املرت  �سعر  متو�سط  بلغ  فقد  املباعة،  الإجمالية  وامل�ساحة  الأ�سعار  م�ستويات  وبدرا�سة 

مرتاجعا بن�سبة “5.5 %” عن الربع ال�سابق، ومبا يقارب “16 %” عن الفرتة املقابلة من العام 2013، فيما ارتفع موؤ�سر 

اإجمايل امل�ساحة املباعة بن�سبة “8.2 %” على اأ�سا�س ربعي، وبن�سبة “41.8 %” على اأ�سا�س �سنوي، فيما ارتفع موؤ�سر 

متو�سط قيمة ال�سفقة لي�سل اإىل “712” األف دينار لل�سفقة الواحدة.
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كما ارتفعت ح�سة القطاعني ال�سكني والتجاري من اإجمايل قيمة ال�سفقات املنفذة يف املحافظة خالل الربع احلايل 

على ح�ساب القطاع ال�ستثماري كما يظهر يف ال�سكل التايل:

كما ا�ستمرت اأ�سعار القطاع التجاري يف املحافظة يف النخفا�س للربع الثالث على التوايل، مع ثبات ن�سبي يف اأ�سعار 

كل من قطاعي ال�ستثماري وال�سكني يف املحافظة كما يظهر يف ال�سكل البياين التايل:
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كما يعر�س اجلدول التايل، ا�ستحواذ منطقة “�سباح الأحمد البحرية” على “60.8 %” من اإجمايل قيمة ال�سفقات 

املنفذة يف املحافظة خالل الربع احلايل، تلتها كل من مناطق املهبولة واملنقف:

جدول )11( املناطق االأكرث تداواًل يف حمافظة االأحمدي )وفقا للقيمة االإجمالية لل�سفقات – املبيعات( خالل الربع الرابع/ 2014

املنطقةالرتتيب

اإجمايل 

قيمة 

ال�سفقات  

)م.د.ك(

)%( من  

قيمة 

ال�سفقات 

يف 

املحافظة

اإجمايل امل�ساحة 

املباعة )األف .م(

)%( من 

اإجمايل 

امل�ساحة 

املباعة يف 

املحافظة

عدد 

ال�سفقات

)%( من عدد 

ال�سفقات 

املنفذة يف 

املحافظة

1
�سباح االأحمد 

البحرية
228.3%60.8572.94%80.5663%68.6

12.2%6.4118%17.345.51%65.0املهبولة2

4.1%3.140%7.922.02%29.8املنقف3

1.2%2.212%4.515.56%16.7الفنطا�ض4

2.5%1.624%2.411.28%9.2العقيلة5

0.6%0.56%1.43.36%5.2الفحيحيل6

3.2%1.731%1.012.40%3.8اخليان7

1.3%1.013%1.06.92%3.6ال�سباحية8

0.6%0.26%0.71.69%2.5اأبو حليفة9

0.7%6.07%0.64.26%2.2هدية10

اإجمايل قيمة ال�سفقات يف 

املحافظة )م.د.ك(
اإجمايل عدد ال�سفقات يف 375.6

املحافظة
966

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

القيمة الإجمالية للتداول يف املحافظة | م.د.ك : مليون دينار كويتي.

· حمافظة اجلهراء	

ح�سلت حمافظة اجلهراء على “3.9 %” فقط من اإجمايل قيمة ال�سفقات املنفذة يف �سوق العقار الكويتي خالل الربع 

احلايل، م�سجلة “72” �سفقة فقط بقيمة اإجمالية بلغت “45” مليون دينار فقط، ليبلغ موؤ�سر متو�سط قيمة ال�سفقة 

“637” األف دينار كويتي، مرتفعا بن�سبة “60.6 %” عن الربع ال�سابق.
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ارتفعت  دينار كويتي، فيما  اإىل “1201”  لي�سل  املحافظة  الواحد يف  املربع  املرت  ل�سعر  الإجمايل  املتو�سط  ارتفع  كما 

امل�ساحات املباعة لت�سل اإىل “38” األف مرت مربع فقط وكما يظهر يف الأ�سكال البيانية التالية:
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القطاع  ارتفعت ح�سة  املحافظة، فقد  العقارية يف  ال�سفقات  اإجمايل قيمة  املختلفة من  القطاعات  وبدرا�سة ح�سة 

التجاري ب�سكل ملحوظ على ح�ساب كل من القطاعني ال�ستثماري وال�سكني كما يظهر ال�سكل التايل:
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كما اأظهرت البيانات اأن الرتفاع يف متو�سط �سعر املرت املربع جاء مدفوعا ب�سكل اأ�سا�سي من الرتفاع يف اأ�سعار املرت 

املربع يف القطاعني التجاري وال�ستثماري كما يظهر من ال�سكل التايل:
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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 العبداهلل والق�سر وكما يظهر يف اجلدول التايل:

جدول )12( املناطق االأكرث تداواًل يف حمافظة اجلهراء )وفقا للقيمة االإجمالية لل�سفقات – املبيعات( خالل الربع الرابع/ 2014

املنطقةالرتتيب

اإجمايل 

قيمة 

ال�سفقات  

)م.د.ك(

)%( من  

قيمة 

ال�سفقات 

يف 

املحافظة

اإجمايل امل�ساحة 

املباعة )األف .م(

)%( من 

اإجمايل 

امل�ساحة 

املباعة يف 

املحافظة

عدد 

ال�سفقات

)%( من عدد 

ال�سفقات 

املنفذة يف 

املحافظة

18.1%33.713%64.112.82%29.4اجلهراء1

36.1%27.426%14.210.40%6.5�سعد العبداهلل2

16.7%20.012%9.97.60%4.5الق�سر3

8.3%6.36%3.92.40%1.8القيوان4

6.9%5.35%3.62.00%1.7جابر االأحمد5

8.3%4.36%2.41.64%1.1العيون6

4.2%2.43%1.20.90%0.5الواحة7

1.4%1.11%0.60.40%0.3النعيم8

اإجمايل قيمة ال�سفقات يف 

املحافظة )م.د.ك(
اإجمايل عدد ال�سفقات يف 45.8

املحافظة
72

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

القيمة الإجمالية للتداول يف املحافظة | م.د.ك : مليون دينار كويتي.

· حمافظة مبارك الكبي	

حلت حمافظة مبارك الكبري يف املرتبة الرابعة من اإجمايل قيمة ال�سفقات املنفذة يف ال�سوق، وبح�سة بلغت “14 %”، 

وباإجمايل بلغ “163.8” مليون دينار موزعة على “408” �سفقة، ليقارب موؤ�سر متو�سط قيمة ال�سفقة “402” األف دينار 

كويتي كما يظهر يف ال�سكل البياين التايل:
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كما انخف�س متو�سط �سعر املرت املربع يف املحافظة لي�سل اإىل م�ستويات “856” دينار للمرت املربع الواحد، فيما ارتفع 

موؤ�سر اإجمايل امل�ساحة املباعة لي�سل اإىل “191” األف مرت مربع كما تظهر الأ�سكال التالية:
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كما ارتفعت ح�سة القطاع ال�سكني وال�ستثماري من اإجمايل قيمة ال�سفقات امل�سجلة يف املحافظة على ح�ساب ح�سة 

القطاعات الأخرى وبخا�سة القطاع احلريف وكما يظهر يف ال�سكل التايل:
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كما انخف�س موؤ�سر متو�سط �سعر املرت املربع لكل من قطاعي ال�ستثماري وال�سكني وبحدة متفاوتة املحافظة كما يظهر 

ال�سكل البياين التايل:
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تلتها كل من  العقارية،  ال�سفقات  اإجمايل قيمة  الفنيطي�س يف مقدمة مناطق املحافظة من حيث  كما جاءت منطقة 

منطقتي �سباح ال�سامل واأبو فطرية كما يظهر يف اجلدول التايل:

 يف حمافظة مبارك الكبي )وفقا للقيمة االإجمالية لل�سفقات – املبيعات( خالل الربع الرابع/ 2014
ً
جدول )13( املناطق االأكرث تداوال

املنطقةالرتتيب

اإجمايل 

قيمة 

ال�سفقات  

)م.د.ك(

)%( من  

قيمة 

ال�سفقات 

يف 

املحافظة

اإجمايل امل�ساحة 

املباعة )األف .م(

)%( من 

اإجمايل 

امل�ساحة 

املباعة يف 

املحافظة

عدد 

ال�سفقات

)%( من عدد 

ال�سفقات 

املنفذة يف 

املحافظة

53.2%49.7217%38.595.12%63.0الفنيطي�ض1

13.5%17.355%29.933.16%49.0�سباح ال�سامل2

25.7%23.9105%20.945.79%34.2اأبو فطية3

0.7%2.93%4.25.57%6.8اأبو احل�سانية4

2.9%2.712%2.95.18%4.8امل�سايل5

1.7%1.47%1.42.60%2.2مبارك الكبي6

0.7%1.13%1.32.05%2.1امل�سيلة7

0.7%0.53%0.50.93%0.8القرين8

0.5%0.32%0.30.60%0.4الق�سور9

0.2%0.21%0.30.40%0.4العدان10

اإجمايل قيمة ال�سفقات يف 

املحافظة )م.د.ك(
اإجمايل عدد ال�سفقات يف 163.9

املحافظة
408

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

القيمة الإجمالية للتداول يف املحافظة | م.د.ك : مليون دينار كويتي.
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اخلال�سة

2014، كما قدم ملخ�سا  �سنة  الرابع من  الربع  الكويتي خالل  العقار  اأهم موؤ�سرات �سوق  التقرير احلايل  ا�ستعر�س 

لهم موؤ�سرات ال�سوق للفرتة املمتدة من عام 2004 وحتى عام 2014، لقد �سجل الربع الرابع ارتفاعا يف كل موؤ�سراته 

ال�سابق، و  بالربع  “28.4 %” مقارنة  بن�سبة قاربت  ال�سوق  الإجمالية يف  املبيعات  ارتفع موؤ�سر قيمة  الرئي�سية، حيث 

ليحقق منوا �سنويا يف مبيعاته بن�سبة قاربت “13.2 %”  ليبلغ اإجمايل قيمة املبيعات “1.22” مليار دينار كويتي جاءت 

موزعة على “2169” �سفقة، فيما بلغ موؤ�سر متو�سط قيمة ال�سفقة “564” األف دينار كويتي، لي�ساهم الربع احلايل 

يف حتقيق هذا العام لرقم قيا�سي جديد يف قيمة مبيعات ال�سوق العقاري الإجمالية/ال�سنوية و بقيمة قاربت “4.86” 

مليار دينار كويتي، متفوقا على القيمة امل�سجلة يف عام 2007 والبالغة حينها “4.44” مليار دينار. اإل اأن حتليل موؤ�سر 

املتو�سطات املتحركة لالأداء ال�سهري لل�سوق، اأظهرت اأن موؤ�سر عدد ال�سفقات الإجمايل ل زال دون امل�ستويات التي 

كانت �سائدة يف عام 2008، ميكن تربير ذلك بالرتفاع يف قيمة العقارات خالل الفرتة املمتدة من 2007 وحتى عام 

2014، لنخل�س اإىل نتيجة مفادها ارتفاع حجم ال�سيولة املتداولة يف �سوق العقار الكويتي مقارنة بالفرتة ال�سابقة، مع 

بقاء م�ستوى عدد ال�سفقات دون املطلوب.

ال�سوق  املنفذة يف  ال�سفقات  قيمة  من  الأكرب  ال�سكني احل�سة  القطاع  فقد حقق  ال�سوق قطاعيا،  اأداء  وبا�ستعرا�س 

خالل الربع احلايل وبن�سبة قاربت “45 %”، منتزعا ال�سدارة من  القطاع ال�ستثماري وللمرة الأوىل منذ نهاية عام 

2013،  حيث اأظهر القطاع ال�ستثماري بع�س اإ�سارات الرتاجع والتي قد تكون مرتبطة بطريقة غري مبا�سرة مع النظرة 

القت�سادية املتحفظة واملرتبطة اأ�سا�سا بانخفا�س اأ�سعار النفط اخلام لب�سع اأ�سهر متتالية حتى اللحظة، حيث بلغت 

ح�سة القطاع ال�ستثماري خالل الربع احلايل ن�سبة بلغت “33 %” فقط من اإجمايل مبيعات ال�سوق، فيما ت�ساعفت 

ح�سة القطاع التجاري باأكرث من �ست مرات لت�سل اإىل “21 %”، مدفوعة ب�سفقات كبرية نفذت يف حمافظة الأحمدي 

خالل الربع احلايل يف �سهر نوفمرب من عام 2014.

اأما على ال�سعيد اجلغرايف، فقد ا�ستمرت حمافظة الأحمدي يف احتالل احل�سة الأكرب من �سيولة ال�سوق وبن�سبة بلغت 

ال�سوق، فيما حلت  املنفذة يف  ال�سفقات  الإجمالية وعدد  امل�ساحة  يقارب ن�سف  ا�ستحوذت على ما  “32.2 %”، كما 

حمافظة حويل يف املرتبة الثانية بن�سبة “23.4 %” من اإجمايل قيمة املبيعات، مقابل ما يقارب “12 %” من اإجمايل 

امل�ساحة وعدد ال�سفقات، تلتها كل من حمافظات العا�سمة و مبارك الكبري ، ثم حمافظة الفروانية و حمافظة اجلهراء 

على التوايل.

الكويت  لدولة  الأداء القت�سادي  ياأتي كنتيجة ل�ستقرار  الكويتي  العقار  ي�سهده �سوق  الذي  امل�ستمر  النمو  اإن  اأخريا، 

يف املدى املنظور، اإل اأن النخفا�س احلا�سل يف اأ�سعار النفط، قد يلقي بظالله يف - حال ا�ستمراريته- على بع�س 

القطاعات القت�سادية يف امل�ستقبل القريب )خالل الأ�سهر القليلة القادمة(، الأمر الذي يحتم على كل من الباحثني 

مبكرة  اأي عالمات  ل�ستك�ساف  الكويتي   العقار  �سوق  موؤ�سرات  درا�سة  يف  ال�ستمرار  القرار  ومتخذي  وامل�ستثمرين 

لتغريات م�ستقبلية متوقعة على موؤ�سرات ال�سوق، وبطريقة ت�سمن ا�ستمرارية ا�ستقراره.
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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 ومت 

توثيقها يف اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق – وزارة العدل خالل الفرتة:  اأكتوبر/2013 وحتى نهاية دي�سمرب/2014.

عدد ال�سفقات:  بلغ عدد ال�سفقات التي مت تغطيتها خالل الفرتة املذكورة وفرتات املقارنة “17209” �سفقة، بواقع 

“16001 عقود” و “1207 وكالت”، بينما ا�ستخدمت البيانات ال�سهرية الإجمالية حل�ساب املوؤ�سرات الإجمالية �سهريا 

وربعيا.

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 الأ�سبوعية لتحليل 

البيانات املتعلقة بالأ�سعار وامل�ساحات املباعة ، اإن الأ�سلوب املتبع يف جتميع البيانات �سهريا قد يت�سبب بفروقات طفيفة 

اأحيانا عند مقارنة جماميع بيانات الأ�سهر والأرباع مبجاميع البيانات الأ�سبوعية، اإل اأن هذه الفروقات ل تعني فقدان 

اأو تكرار اأي من ال�سفقات التي ح�سلت يف ال�سوق العقاري، كما مت الإ�سارة بو�سوح اإىل طريقة التجميع )اأ�سبوعيا، 

�سهريا، ربعيا( امل�ستخدمة يف الأ�سكال واجلداول واملوؤ�سرات الإح�سائية الواردة يف 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 لأ�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، اإل اأن هذه البيانات ل حتتوي على تفا�سيل تتعلق بخ�سائ�س العقار التف�سيلية )عمر 

اخل�سائ�س  تظهر  تف�سيلية  بيانات  غياب  ومع  للعقار وخالفه(.  التف�سيلي  واملوقع  والتجهيز،  التاأثيث  نوعية  العقار، 

املربع( يف ح�ساب  )باملرت  املباعة   وامل�ساحات  ال�سفقة/ال�سفقات،  اإجمايل قيمة  ا�ستخدام  ، فقد مت  للعقار  الكاملة 

متو�سطات �سعر املرت املربع للمناطق والقطاعات واأنواع العقارات املختلفة.

نوع ال�سفقات )عقود ووكاالت(: مت حتليل ال�سوق با�ستخدام البيانات الإجمالية للعقود والوكالت ب�سكل عام، اإل اإذا 

مت الإ�سارة لغري ذلك يف مكانه. 

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

وزارة العدل/دولة الكويت” وي�ستمل على �سبع ت�سنيفات وهي: القطاع ال�سكني )ال�سكن اخلا�س(، القطاع ال�ستثماري، 
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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 لأداء �سوق العقار الكويتي:

قائمة امل�سطلحات واالخت�سارات

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

اأرا�سيها الدولة اأو اأقامها الأفراد اأو القطاع اخلا�س. 

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

ال�ستعمالت املقررة وفق نظام البناء وت�ستغل بطريق الإيجار اأو التملك. 

املناطق املخ�س�سة لال�ستعمال التجاري: هي املناطق التي ي�سمح فيها با�ستغالل املباين �سمنها كمحالت جتارية 

اأو مكاتب اأو معار�س جتارية وغري ذلك من ال�ستعمالت املقررة وفق نظام البناء وت�ستغل بطريق الإيجار اأو التملك. 

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

واخلدمية. 

ال�سريط ال�ساحلي: هي املنطقة املح�سورة بني دوار البدع �سمالً وطريق الفحيحيل الأحمدي جنوباً والبحر من جهة 

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

م.د.ك :  مليون دينار كويتي.

األف .م.م:  األف مرت مربع.
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