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 املقــدمــــة

ي�ستعر�ض تقرير �سوق العقار الكويتي يف عدده التا�سع والع�سرون، اأهم التطورات التي �سهدها ال�سوق خالل الربع 

الأول من عام 2015، ويحمل التقرير احلايل اأهمية خا�سة، لكونه التقرير الأول الذي يدر�ض اأداء ال�سوق ب�سكل 

التقرير يف ن�سخته احلالية  2014، وي�ستعر�ض  لل�سوق خالل عام  الأداء ال�ستثنائي  2015، بعد  ربعي خالل عام 

اأهم موؤ�سرات �سوق العقار الكويتي بنظرة حتليلية مو�سوعية تقارن اأداء ال�سوق خالل الربع الأول من عام 2015 

مع اأدائه للفرتة املمتدة اإىل بداية عام 2014، مع احت�ساب بع�ض املوؤ�سرات الإح�سائية املرتبطة باأداء �سوق العقار 

الكويتي منذ بداية عام 2007 وحتى نهاية �سهر مار�ض من العام احلايل.

اأداء  تراجع يف  البدء مب�ساهدة عالمات  احتمالية  اإىل  الكويتي،  العقار  �سوق  تقرير  ال�سابق من  العدد  اأ�سرنا يف  لقد 

�سوق العقار الكويتي يف حال ا�ستمرار حالة عدم ال�ستقرار يف اأ�سعار النفط وتذبذب اأداء �سوق الكويت لالأوراق املالية، 

ا�ستنادا اإىل التحليل الذي اأجريناه لدرا�سة العالقة بني متو�سط اأ�سعار النفط عامليا، واأداء �سوق الكويت لالأوراق املالية 

واأداء �سوق العقار الكويتي، والذي اأظهر تاأثر �سوق العقار الكويتي �ساأنه �ساأن القطاعات القت�سادية الأخرى بالتطورات 

القت�سادية حمليا ودوليا وبتوقعات امل�ستثمرين ونظرتهم امل�ستقبلية لأداء القت�ساد املحلي على املدى متو�سط الأجل، 

اإل اأن العالقة كانت م�سروطه با�ستمرار حالت عدم اليقني اأو الرتاجع يف اأ�سعار النفط لفرتة زمنية اأطول، حيث يحتاج 

�سوق العقار اإىل فرتة اأكرب ن�سبيا لال�ستجابة للتغريات القت�سادية الطارئة مقارنة بغريه من القطاعات.

متا�سيا مع ما �سبق فلقد اأظهر ال�سوق وب�سكل جلي تراجعا يف اأغلب موؤ�سراته وللقطاعات العقارية الرئي�سية الثالث 

)ال�سكني وال�ستثماري والتجاري( خالل الربع الأول من عام 2015، م�ستجيبا حلالة الرتقب التي فر�ستها تغريات 

على  املحتمل  واأثرها  املنطقة  ت�سهدها  التي  اجليو�سيا�سية  الأحداث  ب�ساأن  ال�سائدة  الرتقب  وحالة  النفط،  اأ�سعار 

بالربع  مقارنة   ”%21.9“ بن�سبة  الكويتي  العقار  �سوق  مبيعات  تراجعت  حيث  اخلام،  للنفط  امل�ستقبلية  الأ�سعار 

“956” مليون دينار كويتي فقط  “23.6%” على اأ�سا�ض �سنوي، لي�سجل اإجماليا بلغ  ال�سابق، وبن�سبة مقاربة بلغت 

العدد  موؤ�سرات  الرتاجع  طال  كما   ،2014 عام  من  الرابع  الربع  خالل  كويتي  دينار  مليار   ”1.22“ بنحو  مقارنة 

الإجمايل لل�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة، حيث تراجع موؤ�سر عدد ال�سفقات الإجمايل بن�سبة “%19” مقارنة 

بالربع ال�سابق، وبنحو “5.6%” على اأ�سا�ض �سنوي ليبلغ “1756” �سفقة فقط )عقود ووكالت(، فيما تراجع موؤ�سر 

لي�سجل  ال�سابق  الربع  دينار يف  األف   ”564“ بنحو  مقارنة  فقط،  كويتي  دينار  األف   ”544“ ليبلغ  ال�سفقة  متو�سط 

تراجعا بن�سبة “3.5%” على اأ�سا�ض ربعي، وبن�سبة كبرية بلغت “19%” على اأ�سا�ض �سنوي.
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وبالنظر اإىل اأداء ال�سوق قطاعيا، فقد �سهدت مبيعات القطاع التجاري الرتاجع الأكرب مقارنة بالربع ال�سابق وبن�سبة 

قاربت “63.7%”، فيما تراجعت مبيعات القطاع ال�سكني بن�سبة “13.2%” على اأ�سا�ض ربعي وبن�سبة “3.2%” على 

“352.6” مليون  “480” مليون دينار كويتي فقط، فيما بلغت مبيعات القطاع ال�ستثماري  اأ�سا�ض �سنوي لتبلغ نحو 

دينار كويتي مرتاجعة بن�سبة “12.5%” على اأ�سا�ض ربعي وبن�سبة قاربت “42%” على اأ�سا�ض �سنوي، فيما حافظت 

القطاعات الأخرى على ح�س�سها الهام�سية من اإجمايل مبيعات ال�سوق.

كما اأظهرت ح�سابات املتو�سط املتحرك ملوؤ�سرات �سوق العقار الرئي�سية، بدء حركة الرتاجع يف موؤ�سرات اإجمايل 

الر�سوم  تظهر  لل�سفقات،  الإجمايل  العدد  موؤ�سر  يف  حدة  اأقل  انخفا�ض  مع  ال�سفقة،  قيمة  ومتو�سط  املبيعات، 

البيانية التالية املتو�سط املتحرك لقيمة وعدد ال�سفقات ومتو�سط قيمة ال�سفقة لفرتة )12 �سهرا(.

قيمة ال�سفقات ال�سهرية )م.د(املتو�سط املتحرك لقيمة ال�سفقات )12( �سهرا )م.د(

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

للفرتة  )يناير/ -2007 مار�ض/ 2015( 

امل�سدر: ح�سابات وحدة البحوث القت�سادية والرتجمة – بنك الكويت الدويل | )م.د(: مليون دينار كويتي | مت احت�ساب املتو�سط املتحرك لفرتة 12 �سهرا لتحييد الأثر املو�سمي.
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املتو�سط املتحرك لعـــدد ال�سفقات )12( �سهرا )م.د(

املتو�سط املتحرك ملتو�سط قيمة ال�سفقة )12( �سهرا )األف.د(

عدد ال�سفقات

متو�سط قيمة ال�سفقة )األف .د(

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

للفرتة  )يناير/ -2007 مار�ض/ 2015( 

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

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

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

للفرتة )يناير/ -2007 مار�ض/ 2015( 
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نظرة حتليلية: العالقة بني اأداء ال�سوق العقاري وال�سوق املايل

الكويتي  العقار  �سوق  اأداء  بني   - – غالبا  عك�سية  عالقة  وجود  اإىل  التقرير  من  ال�سابق  العدد  يف  اأ�سرنا  قد  كنا 

وال�سوق املايل، فعادة ما يح�سل نوع من انتقال يف روؤو�ض الأموال بني ال�سوقني تبعا للتطورات القت�سادية املحلية 

والتغريات التي ي�سهدها القت�ساد الدويل ب�سكل عام، اإل ان هذه العالقة وكما اأ�سرنا �سابقا لي�ست عالقة اآنية كما 

ان اجتاهها قد يتغري يف ظل ظروف اقت�سادية غري م�ستقرة، خا�سة يف حال وجود نظرة �سلبية لدى امل�ستثمرين عن 

اأداء القت�ساد املحلي يف املدى املتو�سط على اأقل تقدير وهو ال�سائد حاليا، فلقد ا�ستمر �سوق الكويت لالأوراق املالية 

يف موجة تراجعاته التي �سهدها من بدء تراجع اأ�سعار النفط عامليا، لتبقى العالقة العك�سية التقليدية ال�سائدة بني 

�سوق العقار وال�سوق املايل قائمة حتى نهاية عام 2014، اإل اأن الربع الأول من عام 2015 قد حمل اإ�سارات بتغري 

اجتاه هذه العالقة، لي�سهد كال ال�سوقني تراجعا خالل الأ�سهر الثالث املا�سية لعوامل عديدة، اأهمها عدم ا�ستقرار 

اأ�سعار النفط حتى هذه اللحظة، وترقب اآثار التطورات اجليو�سيا�سية التي ت�سهدها املنطقة وتوقعات بارتفاع اأ�سعار 

الفائدة على الودائع خالل الأ�سهر القادمة، ما خلق بيئة اقت�سادية متحفظة جعلت العديد من امل�ستثمرين ي�سعون 

لنتظار عوامل قد ت�ساعد على تقليل املخاطر املرتبطة بال�ستثمار يف ال�سوق املايل اأو ال�سوق العقاري على حد �سواء، 

الذي قد  الأمر   ،2015 اإىل الرتاجع منذ بداية عام  ال�سوقني  التايل نزوح �سيولة كال  البياين  ال�سكل  حيث يظهر 

ي�ستمر خالل الأ�سهر القليلة القادمة يف حال بقيت الظروف القت�سادية ال�سائدة حاليا بدون تغيري ملمو�ض.

املتو�سط املتحرك لإجمايل قيمة التداولت ال�سهرية يف �سوق الكويت لالأوراق املالية )مليون دينار(

املتو�سط املتحرك لإجمايل قيمة التداولت ال�سهرية يف �سوق العقار )املحور الأمين - مليون دينار(

   امل�سدر: ح�سابات وحدة البحوث القت�سادية والرتجمة – بنك الكويت الدويل  | مت احت�ساب املتو�سط املتحرك لفرتة 12 �سهرا لتحييد الأثر املو�سمي.

�سكل )4( العالقة بني املتو�سط املتحرك لإجمايل قيمة ال�سفقات العقارية واإجمايل قيمة التداولت يف �سوق الكويت لالأوراق 

يناير/2007 – مار�ض/2015 للفرتة  املالية – �سهريا، 
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لنالحظ  املالية  لالأوراق  الكويت  �سوق  يف  املدرجة  العقارية  ال�سركات  اأداء  مبتابعة  قمنا  فقد  التحليل  من  وملزيد 

2015 مقارنة بالربع  تراجعا وا�سحا يف جميع موؤ�سرات القطاع العقاري يف البور�سة خالل الربع الأول من عام 

املقابل من عام 2014، حيث انخف�ست ح�سة قيمة تداولت القطاع العقاري من اإجمايل قيمة تداولت �سوق الكويت 

انخف�ست ح�سة  2014، كما  الأول من عام  الربع  “19.9%” خالل  بن�سبة  “14.8%” مقارنة  اإىل  املالية  لالأوراق 

القطاع العقاري من اإجمايل كمية الأ�سهم املتداولة لت�سل اإىل “24.7%” مقارنة بن�سبة “31.3%” يف الربع الأول 

اإجمايل عدد ال�سفقات املنفذة يف �سوق الكويت لالأوراق  2014، فيما بلغت ح�سة القطاع العقاري من  من عام 

املالية نحو “20%” فقط مرتاجعة من ن�سبة قاربت “25%” يف الربع املقابل من عام 2014.

الرئي�سية  املوؤ�سرات  يف  العقاري  القطاع  ح�سة  ارتفاع  ال�سابق،  البياين  ال�سكل  يف  يظهر  وكما  بالذكر  يجدر  كما 

الثالث املرتبطة ب�سوق الكويت لالأوراق املالية خالل الربع الأول من عام 2015 مقارنة بالربع ال�سابق رغم النتائج 

املتوا�سعة لل�سركات العقارية املدرجة يف ال�سوق املايل، يعود ذلك غالبا اإىل نزعة من التفاوؤل قد تكون �سادت ال�سوق 

خالل بداية العام احلايل بعد النتائج القيا�سية التي �سجلها �سوق العقار الكويتي خالل عام 2014، اإل اأن معرفة 

الأ�سباب التف�سيلية وراء هذا الرتفاع رغم تراجع موؤ�سرات ال�سوق العقاري على اأر�ض الواقع بحاجه اإىل درا�سة 

حتليلية اأعمق لأداء �سوق الكويت لالأوراق املالية ب�سكل عام.

   امل�سدر: ح�سابات وحدة البحوث القت�سادية والرتجمة – بنك الكويت الدويل.

ح�سة القطاع العقاري من عدد ال�سفقات املنفذة خالل الربع )٪(         ح�سة القطاع العقاري من كمية قيمة التداولت املنفذة خالل الربع )٪(        ح�سة القطاع العقاري من كمية الأ�سهم املتداولة خالل الربع )٪(

�سكل )5( ح�سة القطاع العقاري من اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات وعدد الأ�سهم املتداولة يف �سوق الكويت لالأوراق املالية 

للفرتة )الربع الأول/2014 – الربع الأول/2015(

الربع الأول / 2014الربع الرابع / 2014الربع الأول / 2015
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اأول: اأداء �سوق العقار الكويتي خالل )الربع الأول/2015(

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

تراجع موؤ�سر اإجمايل مبيعات �سوق العقار الكويتي خالل الربع الأول من عام 2015 بن�سبة قاربت “22%” ليبلغ موؤ�سر 

اإجمايل املبيعات نحو “956” مليون دينار كويتي فقط، مرتاجعا من نحو “1.22” مليار دينار كويتي يف الربع ال�سابق، 

كما تراجع موؤ�سر اإجمايل املبيعات بن�سبة قاربت “23.6%” على اأ�سا�ض �سنوي مقارنة باإجمايل مبيعات ال�سوق يف الربع 

املقابل من العام املا�سي والبالغ “1.25” مليار دينار كويتي، كما �سجل موؤ�سر العدد الإجمايل لل�سفقات تراجعا بن�سبة 

“19%” على اأ�سا�ض ربعي وبن�سبة “5.6%” على اأ�سا�ض �سنوي ليبلغ العدد الإجمايل لل�سفقات )عقود ووكالت( خالل 

الربع احلايل نحو “1756” �سفقة فقط، وكاأثر لرتاجع القيمة الإجمالية للمبيعات فقد انخف�ض موؤ�سر متو�سط قيمة 

ال�سفقة ليبلغ “544” األف دينار مرتاجعا بن�سبة “3.5%” على اأ�سا�ض ربعي وبن�سبة قاربت “19%” على اأ�سا�ض �سنوي.

امل�سدر: ح�سابات وحدة البحوث القت�سادية والرتجمة – بنك الكويت الدويل، با�ستخدام البيانات ال�سهرية ال�سادرة عن وزارة العدل - اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق، )0( : مل ي�سهد 

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

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

 الإجمايل/املتو�سط ربعيا*معار�ضحريفال�سريط ال�ساحليخمازنجتاريا�ستثماري�سكنيالربع الأول 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(

 الإجمايل/املتو�سط ربعيا*معار�ضحريفال�سريط ال�ساحليخمازنجتاريا�ستثماري�سكنيالربع الثاين 2014

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

16515123240.0200.02219اإجمايل عدد ال�سفقات يف القطاع

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

 الإجمايل/املتو�سط ربعيا*معار�ضحريفال�سريط ال�ساحليخمازنجتاريا�ستثماري�سكنيالربع الثالث 2014

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

162036012512412023اإجمايل عدد ال�سفقات يف القطاع

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

 الإجمايل/املتو�سط ربعيا*معار�ضحريفال�سريط ال�ساحليخمازنجتاريا�ستثماري�سكنيالربع الرابع 2014

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

2169..176135839245اإجمايل عدد ال�سفقات يف القطاع

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

 الإجمايل/املتو�سط ربعيا*معار�ضحريفال�سريط ال�ساحليخمازنجتاريا�ستثماري�سكنيالربع الأول 2015

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

137234716431401756اإجمايل عدد ال�سفقات يف القطاع

544*35010165721148743489160متو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع )األف دينار(
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التطور ال�سهري لأداء �سوق العقار الكويتي خالل الربع الأول / 2015

بداأت وترية الرتاجع يف موؤ�سرات �سوق العقار الكويتي بالظهور يف ال�سهر الأول من الربع احلايل )يناير/2015(، حيث 

بلغت مبيعات ال�سوق يف هذا ال�سهر نحو “341” مليون دينار فقط موزعة على “532” �سفقة فقط، ليتبعه انخفا�ض حاد 

يف اأداء ال�سوق خالل �سهر فرباير/2015 ولتبلغ مبيعات ال�سوق خالل هذا ال�سهر نحو “253” مليون دينار كويتي فقط 

مقابل “499.5” مليون دينار كويتي يف �سهر فرباير/2014، كما مل ينجح الرتفاع الذي �سهده �سهر مار�ض يف حجم 

املبيعات وعدد ال�سفقات على اأ�سا�ض ربعي يف تعديل اأداء ال�سوق خالل الربع الأول من عام 2015، حيث بلغت مبيعات 

ال�سوق يف �سهر مار�ض/2015 نحو “361” مليون دينار موزعة على “784” �سفقة وكما يظهر يف ال�سكل التايل:

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

، ليح�سل �سهر مار�ض/2015 على اأف�سل نتيجة خالل الربع احلايل 
)1(

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

حمققا “48.6%” مقارنة باأف�سل الأ�سهر )يوليو 2007(، تبعه �سهر ي يناير  بن�سبة “45.5%” و�سهر فرباير بن�سبة 

“30.7%” كما يظهر ال�سكل البياين التايل:

)1( ميكن الطالع على معادلة احت�ساب املوؤ�سر ال�سهري املنمط يف نهاية التقرير يف باب )املالحظات الفنية(

�سكل )6( اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة �سهريًّا خالل الفرتة )يناير/ -2014 مار�ض/ 2015( 

قيمة ال�سفقات )األف دينار(عدد ال�سفقاتمتو�سط قيمة ال�سفقة - األف .د )املحور الأمين(
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ح�سة القطاعات العقارية من اإجمايل مبيعات �سوق العقار خالل الربع الأول / 2015

ا�ستمر القطاع ال�سكني يف ال�سيطرة على احل�سة الأكرب من حجم مبيعات ال�سوق خالل الربع الأول من عام 2015 

وبن�سبة قاربت ن�سف مبيعات ال�سوق، تبعه القطاع ال�ستثماري الذي حقق تراجعا كبريا يف حجم مبيعاته بن�سبة 

القطاع  تاله  ال�سوق،  مبيعات  اإجمايل  من   ”%36.9“ قاربت  ح�سة  على  ليح�سل  �سنوي  اأ�سا�ض  على   ”%42.4“

“9.6%” فقط  اأ�سا�ض ربعي ليح�سل على ح�سة قاربت  اأكرب تراجع يف حجم مبيعاته على  والذي حقق  التجاري 

على  احلريف  والقطاع  ال�ساحلي  وال�سريط  املخازن  قطاعات  حافظت  فيما  العقاري،  ال�سوق  مبيعات  اإجمايل  من 

ح�س�سها الهام�سية فيما مل ي�سهد قطاع املعار�ض اأي �سفقات خالل الربع احلايل.

�سكل )7( قيمة املوؤ�سر املنمط لأداء موؤ�سر اإجمايل قيمة ال�سفقات �سهريا للفرتة )يناير/ -2014 مار�ض / 2015( 
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�سكل )8( احل�سة الن�سبية لقيمة التداولت يف القطاعات العقارية املختلفة خالل الفرتة

الأول/ 2015( )الربع الأول/ 2014– الربع 
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العقود والوكالت واملناطق الأكرث تداول خالل الربع الأول/ 2015

حافظت الوكالت على ح�سة مقاربة لتلك التي ح�سلت عليها خالل الربع الرابع من عام 2014، حيث بلغت ح�سة 

ال�سفقات املنفذة بوكالت خالل الربع احلايل نحو “6.2%” من اإجمايل قيمة ال�سفقات العقارية كما يظهر ال�سكل 

البياين التايل:

و ملعرفة املناطق التي ا�ستحوذت على احل�سة الأكرب من �سيولة ال�سوق العقاري، 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، 

اإجمايل  “9.6%” من  قاربت  ال�سفقات بح�سة  قيمة  موؤ�سر  الرتتيب يف  “ال�ساملية” يف مقدمة  حيث حّلت منطقة 

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

بلغت “17.6%” من اإجمايل عدد ال�سفقات املنفذة يف ال�سوق.

�سكل )9( التوزيع الن�سبي لإجمايل قيمة ال�سفقات العقارية ح�سب نوع ال�سفقة )عقود/ وكالت( 

خالل الفرتة )الربع الأول /-2014 الربع الأول/ 2015(
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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 لل�سفقات | د.ك : دينار كويتي | م.م : مليون مرت مربع.

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 

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

جدول )2( املناطق الع�سر الأكرث تداوًل على م�ستوى دولة الكويت )وفقا للقيمة الإجمالية لل�سفقات – املبيعات(

خالل الربع الأول /2015

جدول )3( املناطق الع�سر الأكرث تداوًل على م�ستوى دولة الكويت )وفقا للعدد الإجمايل لل�سفقات(

خالل الربع الأول /2015

املنطقةالرتتيب
عدد 

ال�صفقات

)%(  من 

اإجمايل عدد 

ال�صفقات

قيمة ال�صفقات 

)د.ك(

)%( من اإجمايل 

قيمة ال�صفقات

م�صاحة 

ال�صفقات م.م

)%( من 

اإجمايل 

امل�صاحة

3.9%9.637598%2.193398984%37ال�صاملية1
23.0%7.5223075%17.673153005%316�صباح الأحمد البحرية2
10.9%7.4105992%12.271896983%220الفنيطي�س3
2.8%7.027593%1.868289484%33حويل4
1.5%6.014090%0.758390750%12ال�صرق5
4.0%5.638733%7.754250657%138املهبولة6
5.7%4.755092%6.846003460%123اأبو فطرية7
1.7%3.816119%1.937428784%34الفروانية8
3.2%2.731488%4.125912955%73املنقف9

2.1%2.519955%1.624667076%29اجلابرية10

املنطقةالرتتيب
عدد 

ال�صفقات

)%(  من 

اإجمايل عدد 

ال�صفقات

قيمة ال�صفقات 

)د.ك(

)%( من اإجمايل 

قيمة ال�صفقات

م�صاحة 

ال�صفقات م.م

)%( من 

اإجمايل 

امل�صاحة

23.0%7.5223075%17.673153005%316�صباح الأحمد البحرية1

10.9%7.4105992%12.271896983%220الفنيطي�س2

4.0%5.638733%7.754250657%138املهبولة3

5.7%4.755092%6.846003460%123اأبو فطرية4

3.2%2.731488%4.125912955%73املنقف5

3.9%9.637598%2.193398984%37ال�صاملية6

1.7%1.716668%1.916064772%35العقيلة7

1.7%3.816119%1.937428784%34الفروانية8

2.8%7.027593%1.868289484%33حويل9

1.7%1.816799%1.817177559%32الزهراء10
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موؤ�سرات الأ�سعار وامل�ساحات الإجمالية خالل الربع الأول/ 2015

تعر�ض الر�سوم البيانية الالحقة عر�سا تاأ�سرييا ملتو�سطات اأ�سعار املرت املربع للقطاعات العقارية الرئي�سية الثالث، 

بالإ�سافة لإجمايل امل�ساحات املباعة خالل الربع الأول من عام 2015، يظهر من الر�سومات البيانية ارتفاع متو�سط 

�سعر املرت املربع يف القطاع ال�سكني ارتفاعا طفيفا ليبلغ نحو “664” دينار كويتي، فيما ارتفع متو�سط �سعر املرت 

املربع يف القطاع التجاري ليبلغ “5379” دينار كويتي، كما انخف�ض متو�سط �سعر املرت املربع يف القطاع ال�ستثماري 

ليبلغ “1887” دينار كويتي.

جتدر الإ�سارة اأن متو�سطات الأ�سعار على م�ستوى دولة الكويت هي متو�سطات تاأ�سريية غري دقيقة، حيث يجدر اأخذ 

املحافظة والقطاع بعني العتبار، الأمر الذي يحتم الطالع على بيانات الأ�سعار التف�سيلية التي �سرتد يف الأجزاء 

الالحقة من التقرير، كما اأن عدد �سفقات القطاع التجاري حمدودة ن�سبيا وقد ل متثل ال�سعر احلقيقي ال�سائد يف 

ال�سوق، بل تعك�ض متو�سط �سعر املرت املربع للعقارات التي مت تداولها خالل الفرتة التي يغطيها التقرير فقط، وهي 

لي�ست ممثلة ملتو�سط ال�سعر احلقيقي بال�سرورة.

�سكل )10( اإجمايل امل�ساحة املباعة يف �سفقات ال�سوق العقاري )األف مرت مربع( خالل الفرتة 

)الربع الأول/ 2014 - الربع الأول/ 2015(

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 |  )األف مرت مربع(: األف مرت مربع.
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ثانيا: اأداء �سوق العقار الكويتي قطاعيا خالل الربع الأول /2015

� القطاع ال�سكني

تراجع موؤ�سر مبيعات القطاع ال�سكني خالل الربع الأول من عام 2015 بن�سبة “13.2%” على اأ�سا�ض ربعي ليبلغ 

نحو “480” مليون دينار كويتي مقارنة بنحو “553” مليون دينار كويتي يف الربع ال�سابق، فيما بلغت ن�سبة الرتاجع 

بن�سبة  ربعي  اأ�سا�ض  على  لل�سفقات  الإجمايل  العدد  موؤ�سر  انخف�ض  وفيما  �سنوي،  اأ�سا�ض  على   ”%3.2“ نحو 

وبن�سبة  �سنوي  اأ�سا�ض  اإذا ما متت مقارنته على  املوؤ�سر  ارتفع هذا  “1372” �سفقة فقط، فقد  ليبلغ   ”%22.1“

قاربت “8.3%”، اأما موؤ�سر متو�سط قيمة ال�سفقة فقد بلغ خالل الربع الأول من عام 2015 “350” األف دينار 

كويتي، مرتفعا على اأ�سا�ض ربعي بن�سبة “11.4%” اإل اأنه يبقى اأقل من م�ستويات نف�ض الفرتة من العام املا�سي 

مبا ن�سبته “%10.6”.

�سكل )11( متو�سط �سعر املرت املربع لأهم القطاعات العقارية على م�ستوى دولة الكويت خالل الفرتة 

)الربع الأول/ 2014 - الربع الأول /2015(

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 |  )األف مرت مربع(: األف مرت مربع.

القطاع ال�ستثماريالقطاع ال�سكنيالقطاع التجاري
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وبا�ستعرا�ض تطورات موؤ�سر متو�سط �سعر املرت املربع يف القطاع ال�سكني، فقد ارتفع متو�سط الأ�سعار يف القطاع 

ال�سكني على اأ�سا�ض �سنوي بن�سبة “7.6%” تقريبا، ليبلغ متو�سط �سعر املرت املربع الواحد يف القطاع ال�سكني نحو 

ليبلغ   ”%14.8“ بنحو  القطاع  املباعة يف  امل�ساحات  اإجمايل  موؤ�سر  انخف�ض  فقد  املقابل  كويتي، يف  دينار   ”664“

اإجمايل ما مت بيعه من م�ساحة يف القطاع نحو “737”  األف مرت مربع فقط خالل الربع احلايل.

�سكل )12( اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع ال�سكني خالل الفرتة 

)الربع الأول/ 2014 - الربع الأول/ 2015(

�سكل )13( تطور �سعر املرت املربع )دينار كويتي( يف القطاع ال�سكني خالل الفرتة )الربع الأول/ 2014 - الربع الأول /2015(
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وبا�ستعرا�ض احل�سة الن�سبية لأنواع العقارات املختلفة من اإجمايل مبيعات القطاع ال�سكني، فقد ارتفع الإقبال على  البيوت 

ال�سكنية على ح�ساب الأرا�سي ال�سكنية، لتحتل البيوت احل�سة الأكرب من قيمة املبيعات يف القطاع بن�سبة “%49.2”.

�سكل )14( اإجمايل امل�ساحة املباعة يف �سفقات القطاع ال�سكني )األف. مرت مربع( خالل الفرتة )الربع الأول/ 2014 - الربع الأول/ 2015(

�سكل )15( احل�سة الن�سبية لقيمة اأهم اأنواع العقارات املباعة يف القطاع ال�سكني خالل الفرتة 

)الربع الأول/ 2014 - الربع الأول /2015(



19

وقد جاء الرتفاع يف املتو�سط العام ل�سعر املرت املربع يف القطاع ال�سكني ب�سغط من اأ�سعار الأرا�سي ال�سكنية، حيث 

ارتفع متو�سط �سعر املرت املربع لالأرا�سي ال�سكنية ليبلغ “549” دينار كويتي، فيما انخف�ض متو�سط �سعر املرت املربع 

للبيوت لي�سل اإىل “824” دينار كويتي.

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

بلغت  بن�سبة مقاربة  “الفنيطي�ض”  تلتها منطقة   ،”%14.1“ بلغت  بن�سبة  املبيعات  الأوىل يف قيمة  املرتبة  البحرية” 

“14%” وكما يظهر اجلدول التايل.

 

�سكل )16( متو�سط �سعر املرت املربع )د.ك( لأهم اأنواع العقارات املباعة يف القطاع ال�سكني 

خالل الفرتة )الربع الأول/ 2014 - الربع الأول/ 2015(
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� القطاع ال�ستثماري

ا�ستمرت موؤ�سرات القطاع ال�ستثماري يف الرتاجع للربع الثالث على التوايل، حيث بلغ موؤ�سر اإجمايل مبيعات القطاع 

ال�ستثماري خالل الربع الأول من عام 2015 نحو “352.6” مليون دينار كويتي فقط، مقابل “403” مليون دينار كويتي 

خالل الربع املا�سي و “612” مليون دينار كويتي خالل الربع املقابل من عام 2014، لي�سجل تراجعا بن�سبة “%12.5” 

على اأ�سا�ض ربعي وبن�سبة فاقت “42%” على اأ�سا�ض �سنوي، كما تراجع موؤ�سر اإجمايل عدد ال�سفقات امل�سجلة يف 

القطاع بن�سبة “3.1%” على اأ�سا�ض ربعي وبن�سبة قاربت “36%” على اأ�سا�ض �سنوي لي�سجل اإجماليا بلغ “347” �سفقة 

فقط، فيما تراجع موؤ�سر متو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع ل�ستثماري بن�سبة قاربت “10%” على اأ�سا�ض ربعي و�سنوي 

على التوازي، وليبلغ متو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع خالل الربع احلايل نحو مليون دينار كويتي.

جدول )4( املناطق الع�سر الأكرث تداوًل يف القطاع ال�سكني )وفقا للقيمة الإجمالية لل�سفقات - املبيعات(

 خالل الربع الأول / 2015

املنطقةالرتتيب

اإجمايل 

قيمة 

ال�صفقات 

)م.د.ك(

)%(  من 

قيمة 

ال�صفقات يف 

القطاع

اإجمايل 

امل�صاحة 

املباعة )األف 

مرت مربع(

)%( من اإجمايل 

امل�صاحة املباعة يف 

القطاع

عدد 

ال�صفقات

)%( من عدد 

ال�صفقات املنفذة يف 

القطاع

20.7%27.9291.0%14.1205.66%69.18�صباح الأحمد البحرية1

14.9%13.6209.0%14.0100.00%68.47الفنيطي�س2

8.0%6.5112.0%7.147.59%34.62اأبو فطرية3

2.3%2.332.0%3.516.80%17.18الزهراء4

2.5%2.335.0%3.316.67%16.06العقيلة5

4.4%3.462.0%3.125.10%15.24املنقف6

1.9%2.026.0%3.014.92%14.61ال�صديق7

2.1%1.830.0%2.813.03%13.87ال�صالم8

1.5%2.021.0%2.814.96%13.52اجلابرية9

1.6%2.022.0%2.414.79%11.72�صلوى10
 

1403اإجمايل عدد ال�صفقات يف القطاع489.6اإجمايل قيمة ال�صفقات يف القطاع )م.د.ك(
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يف املقابل فقد �سجل موؤ�سر متو�سط �سعر املرت املربع يف القطاع ال�ستثماري –ككل- تراجعا بن�سبة “5.2%” على 

فقد  التف�سيل،  من  ومبزيد  كويتي،  دينار   ”1887“ نحو  القطاع  يف  املربع  املرت  �سعر  متو�سط  ليبلغ  ربعي،  اأ�سا�ض 

تراجعت الأ�سعار يف بع�ض املحافظات بن�سب ملحوظة، حيث تراجع متو�سط �سعر املرت املربع يف حمافظة الأحمدي 

اأ�سا�ض ربعي، بينما تراجع متو�سط �سعر املرت املربع يف حمافظة مبارك  “21.6%”  على  على �سبيل املثال بن�سبة 

الكبري اإىل الن�سف تقريبا، اإل اأن ذلك مل مينع ارتفاع متو�سط �سعر املرت املربع يف بع�ض املحافظات، حيث ارتفع 

املتو�سط بن�سبة “8.2%” يف حمافظة العا�سمة وبنحو “3.6%” يف حمافظة الفروانية وعلى اأ�سا�ض ربعي كما �ستظهر 

التفا�سيل لحقا يف التقرير.

�سكل )17( اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع ال�ستثماري 

خالل الفرتة )الربع الأول/ 2014 - الربع الأول /2015(
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كما حافظ موؤ�سر اإجمايل امل�ساحات املباعة يف القطاع على م�ستويات مقاربة مل�ستويات الربع ال�سابق اإل اأنها تبقى 

اأقل بكثري من امل�ستويات التي مت حتقيقها خالل الربع الأول من عام 2014 وكما يظهر ال�سكل التايل.

وبا�ستعرا�ض اأنواع العقارات ال�ستثمارية املباعة يف القطاع خالل الربع احلايل، فقد ا�ستمرت البنايات ال�ستثمارية 

باحتالل احل�سة الأكرب يف القطاع بن�سبة “61.5%”، بينما انخف�ست ح�سة الأرا�سي ال�ستثمارية لتبلغ “%18.9” 

فقط مقابل “28.4%” يف الربع ال�سابق، ما قد ي�سري اإىل تراجع اأن�سطة امل�ساربة يف القطاع والتوجه اإىل ال�ستحواذ 

�سكل )18( تطور �سعر املرت املربع )د.ك( يف القطاع ال�ستثماري خالل الفرتة )الربع الأول/ 2014 - الربع الأول /2015(

�سكل )19( اإجمايل امل�ساحة املباعة يف �سفقات القطاع ال�ستثماري )األف مرت مربع( 

خالل الفرتة )الربع الأول/ 2014 - الربع الأول/2015(
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على العقارات ذات املردود ال�ستثماري بدل من النتظار لتحقيق عائد من امل�ساربة، اأو بحثا على نوعية عقار اأقل 

خماطرة يف ظل حالة التخوف من انخفا�ض الأ�سعار.

كما اأظهرت بيانات الأ�سعار التف�سيلية ح�سول تراجع يف م�ستويات الأ�سعار لكل اأنواع العقارات الرئي�سية وبن�سب 

متفاوتة كما يظهر ال�سكل البياين التايل:

�سكل )20( التوزيع الن�سبي لقيمة اأهم اأنواع العقارات املباعة يف القطاع ال�ستثماري 

عن الفرتة )الربع الأول/ -2014 الربع الأول/2015(

�سكل )21( متو�سط �سعر املرت املربع )د.ك( لأهم العقارات املباعة يف القطاع ال�ستثماري للفرتة

 )الربع الأول/ -2014 الربع الأول/2015(
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وملعرفة املناطق التي ا�ستحوذت على �سيولة القطاع ال�ستثماري خالل الربع الأول من عام 2015، فقد قمنا بتجميع بيانات 

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

املرتبة الأوىل بن�سبة قاربت “21%” من �سيولة القطاع، تلتها منطقتي املهبولة وال�سرق بن�سب قاربت “%15”.

� القطاع التجاري

ربع  اأ�سا�ض  على  قيا�سها  مت  ما  اإذا  خا�سة  احلايل،  الربع  خالل  تراجعا  التجاري  القطاع  موؤ�سرات  اأغلب  �سجلت 

�سنوي، ب�سبب العدد الكبري من ال�سفقات التي �سهدها القطاع خالل الربع الرابع من عام 2014 )والتي تزيد عن 

متو�سط عدد ال�سفقات ال�سائدة خالل الفرتات ال�سابقة(، حيث بلغ موؤ�سر اإجمايل مبيعات القطاع خالل الربع نحو 

“91.5” مليون دينار كويتي فقط، مرتاجعا على اأ�سا�ض �سنوي بن�سبة “63.7%” وبن�سبة قاربت “10%” على اأ�سا�ض 

اأ�سا�ض  على   ”%36“ وبن�سبة  ربعي  اأ�سا�ض  على   ”%59“ بن�سبة  ال�سفقات  اإجمايل عدد  موؤ�سر  تراجع  كما  �سنوي، 

�سنوي ليبغ اإجمايل عدد ال�سفقات “16” �سفقة فقط، كما تراجع موؤ�سر متو�سط قيمة ال�سفقة ليقارب “5.7” مليون 

دينار كويتي مرتاجعا بن�سبة “11%” على اأ�سا�ض ربعي وبن�سبة فاقت “40%” على اأ�سا�ض �سنوي.

جدول )5( املناطق الع�سر الأكرث تداوًل يف القطاع ال�ستثماري )وفقا للقيمة الإجمالية لل�سفقات – املبيعات( خالل الربع الأول /2015

املنطقةالرتتيب

اإجمايل 

قيمة 

ال�صفقات 

)م.د.ك(

)%(  من 

قيمة 

ال�صفقات يف 

القطاع

اإجمايل 

امل�صاحة 

املباعة )األف 

مرت مربع(

)%( من اإجمايل 

امل�صاحة املباعة يف 

القطاع

عدد 

ال�صفقات

)%( من عدد 

ال�صفقات املنفذة يف 

القطاع

8.2%15.529%20.829.43%74.62ال�صاملية1

38.3%20.3136%15.138.55%54.10املهبولة2

2.8%7.010%14.813.36%53.20ال�صرق3

8.7%12.331%14.423.33%51.77حويل4

9.0%7.132%7.313.44%26.10الفروانية5

3.7%4.913%5.29.26%18.61خيطان6

2.3%2.68%3.14.99%11.15اجلابرية7

3.1%3.411%3.06.39%10.67املنقف8

1.1%1.84%2.23.50%7.90الرقعي9

2.3%2.38%2.14.46%7.54اأبو حليفة10
 

355اإجمايل عدد ال�صفقات يف القطاع358.3اإجمايل قيمة ال�صفقات يف القطاع )م.د.ك(
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اأ�سا�ض �سنوي،  “16%” على   وبح�ساب متو�سط �سعر املرت املربع يف القطاع، فقد �سجل املوؤ�سر ارتفاعا بن�سبة قاربت 

مدفوعا مب�ستويات الأ�سعار الأعلى ن�سبيا يف حمافظة العا�سمة، حيث �سجل اأكرث من ن�سف �سفقات القطاع التجاري 

يف حمافظة العا�سمة خالل الربع احلايل، وليبلغ متو�سط �سعر املرت املربع نحو “5379” دينار كويتي، بينما بلغ موؤ�سر 

اإجمايل امل�ساحة املباعة يف القطاع نحو “17” األف مرت مربع فقط، مرتاجعا على اأ�سا�ض �سنوي بن�سبة قاربت “%22”.

�سكل )22( اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع التجاري 

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

�سكل )23( تطور �سعر املرت املربع )دينار كويتي( يف القطاع التجاري خالل الفرتة )الربع الأول/ 2014 - الربع الأول/2015(
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وبا�ستعرا�ض ح�سة اأنواع العقارات املتداولة يف القطاع التجاري، فقد ارتفعت ح�سة املجمعات التجارية على ح�ساب 

كل من الأرا�سي والبنايات التجارية وكما يظهر يف الر�سم البياين التايل.

�سكل )24( اإجمايل امل�ساحة املباعة يف �سفقات القطاع التجاري )األف مرت مربع( خالل الفرتة )الربع الأول/ 2014 - الربع الأول/2015(

�سكل )25( التوزيع الن�سبي لقيمة اأهم اأنواع العقارات املباعة يف القطاع التجاري 

خالل الفرتة )الربع الأول/ 2014 - الربع الأول/2015(
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كما اأظهرت تفا�سيل الأ�سعار تراجع م�ستويات اأ�سعار املرت املربع للبنايات التجارية مقابل ارتفاع م�ستويات الأ�سعار لكل من 

الأرا�سي واملجمعات التجارية )مع مالحظة قلة عدد ال�سفقات للقطاع التجاري ما يجعل بياناته غري قابلة للتعميم غالبا(.

كما توزعت �سفقات القطاع التجاري على ثمان مناطق فقط، حيث ا�ستحوذت منطقة القبلة على “23.7%” من 

اإجمايل مبيعات القطاع، تلتها منطقة “حويل” بن�سبة “18%” من اإجمايل مبيعات القطاع التجاري.

�سكل )26( متو�سط �سعر املرت املربع )د.ك( لأهم اأنواع العقارات يف القطاع التجاري خالل الفرتة )الربع الأول/ 2014 - الربع الأول/2015(

جدول )6( املناطق الأكرث تداوًل يف القطاع التجاري )وفقا للقيمة الإجمالية لل�سفقات – املبيعات( خالل الربع الأول /2015

املنطقةالرتتيب

اإجمايل قيمة 

ال�صفقات 

)م.د.ك(

)%(  من 

قيمة ال�صفقات 

يف القطاع

اإجمايل امل�صاحة 

املباعة )األف 

مرت مربع(

)%( من اإجمايل 

امل�صاحة املباعة يف 

القطاع

عدد 

ال�صفقات

)%( من عدد 

ال�صفقات املنفذة 

يف القطاع

41.2%15.97.0%23.72.73%21.82القبلة1

11.8%24.92.0%18.04.26%16.52حويل2

5.9%14.01.0%16.12.39%14.85ال�صاملية3

11.8%19.42.0%15.93.32%14.62جليب ال�صيوخ4

5.9%12.71.0%11.72.18%10.80الفروانية5

11.8%4.32.0%5.60.73%5.19ال�صرق6

5.9%2.91.0%4.50.50%4.15املرقاب7

5.9%5.81.0%4.41.00%4.00اجلهراء8
 

17اإجمايل عدد ال�صفقات يف القطاع91.9اإجمايل قيمة ال�صفقات يف القطاع )م.د.ك(
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� القطاعات الأخرى: املخازن وال�سريط ال�ساحلي واحلريف

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

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

الربع احلايل، بلغت قيمتها الإجمالية “13” مليون دينار.

�سكل )27( اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف قطاع املخازن

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

�سكل )28( اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع احلريف 

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



29

ثالًثا: اأداء �سوق العقار الكويتي على م�ستوى حمافظات دولة الكويت خالل الربع الأول / 2015

� حمافظة العا�سمة

عادت موؤ�سرات القطاع العقاري ملحافظة العا�سمة للرتاجع خالل الربع احلايل بعد الرتفاع الذي �سهدته يف الربع 

قيمة  اإجمايل  موؤ�سر  بلغ  حيث  عام،  ب�سكل  ال�سوق  ي�سهدها  التي  الرتاجعات  مع  لتتما�سى   2014 عام  من  الرابع 

املبيعات يف القطاع نحو “171” مليون دينار كويتي، مرتاجعا على اأ�سا�ض ربعي بن�سبة قاربت “8%” وبن�سبة فاقت 

“148” �سفقة مرتاجعة  العا�سمة نحو  امل�سجلة يف حمافظة  بلغ عدد ال�سفقات  اأ�سا�ض �سنوي، فيما  “49%” على 

بن�سبة قاربت “13%” على اأ�سا�ض ربعي وباأقل من “2%” على اأ�سا�ض �سنوي، يف املقابل فقد بلغ موؤ�سر متو�سط قيمة 

ال�سفقة يف املحافظة نحو “1.15” مليون دينار كويتي مرتفعا على اأ�سا�ض ربعي بن�سبة “6.26%”، اإل اأنه بقي اأقل 

من م�ستويات نف�ض الفرتة من عام 2014 بنحو “%50.4”.

اأما فيما يخ�ض م�ستويات متو�سط �سعر املرت املربع يف حمافظة العا�سمة فقد بلغ “1860” دينار كويتي مرتاجعا من 

“1926” دينار يف الربع ال�سابق، اإل اأنه يبقى اأكرب بكثري من م�ستويات الربع الأول من عام 2014 والبالغة حني ذلك 

نحو “864” دينار كويتي.

�سكل )29( اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف حمافظة العا�سمة

 خالل الفرتة )الربع الأول/ 2014 - الربع الأول/2015(
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كما تراجع موؤ�سر اإجمايل امل�ساحة املباعة يف حمافظة العا�سمة ليبلغ “92” األف مرت مربع يف مقابل نحو “97” األف 

مرت مربع يف الربع ال�سابق.

وبدرا�سة توزيع مبيعات حمافظة العا�سمة ح�سب القطاعات العقارية الرئي�سية، فلقد ارتفعت ح�سة القطاع ال�ستثماري 

على ح�ساب القطاعني ال�سكني والتجاري لتبلغ ح�سته الإجمالية نحو “37.7%” مقابل “19.4%” خالل الربع ال�سابق.

�سكل )30( تطور �سعر املرت املربع )د.ك( يف حمافظة العا�سمة خالل الفرتة )الربع الأول/ 2014 - الربع الأول/2015(

�سكل )31( اإجمايل امل�ساحة املباعة يف حمافظة العا�سمة )األف مرت مربع(

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

يف كل من قطاعي ال�سكني وال�ستثماري مع تراجع يف متو�سط اأ�سعار القطاع التجاري يف املحافظة كما يظهر الر�سم.

�سكل )32( التوزيع الن�سبي لقيمة التداولت لأهم القطاعات العقارية يف حمافظة العا�سمة 

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

�سكل )33( متو�سط �سعر املرت املربع )د.ك( للقطاعات الرئي�سية يف حمافظة العا�سمة

 للفرتة )الربع الأول/ 2014 - الربع الأول/2015(
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كما قمنا باحت�ساب اأكرث املناطق تداول يف حمافظة العا�سمة، لت�ستحوذ منطقة “ال�سرق” على “34.1%” من قيمة 

اجلدول  يظهر  وكما  التالية  املراتب  يف  والريموك  والفيحاء  القبلة  مناطق  جاءت  فيما  املحافظة،  يف  ال�سفقات 

التف�سيلي التايل.

� حمافظة حويل

2015، بن�سبة قاربت  ا�ستحوذت حمافظة حويل على اجلزء الأكرب من �سيولة ال�سوق خالل الربع الأول من عام 

“24%”، وبقيمة بلغت “280.7” مليون دينار كويتي، حيث ارتفع موؤ�سر اإجمايل قيمة املبيعات بن�سبة “2.54%” على 

اأ�سا�ض ربعي بن�سبة  اأ�سا�ض �سنوي، فيما ارتفع موؤ�سر عدد ال�سفقات على  “10.83%” على  اأ�سا�ض ربعي، وبن�سبة 

امل�سجلة يف  ال�سفقات  اإجمايل عدد  وليبلغ  �سنوي  اأ�سا�ض  على   ”%20“ قاربت  بن�سبة  تراجع  مقابل   ”%8“ قاربت 

األف دينار كويتي مرتاجعا   ”978“ بلغ  اأما بخ�سو�ض موؤ�سر متو�سط قيمة ال�سفقة فقد  “287” �سفقة،  املحافظة 

بحوايل “5%” على اأ�سا�ض ربعي اإل اأنه يبقى اأعلى بن�سبة “38.64%” من م�ستويات الربع الأول من العام املا�سي.

جدول )7( املناطق الأكرث تداوًل يف حمافظة العا�سمة )وفقا للقيمة الإجمالية لل�سفقات – املبيعات( خالل الربع الأول / 2015

املنطقةالرتتيب

اإجمايل 

قيمة 

ال�صفقات 

)م.د.ك(

)%(  من 

قيمة 

ال�صفقات يف 

املحافظة

اإجمايل 

امل�صاحة 

املباعة )األف 

مرت مربع(

)%( من اإجمايل 

امل�صاحة املباعة يف 

املحافظة

عدد 

ال�صفقات

)%( من عدد 

ال�صفقات املنفذة يف 

املحافظة

8.1%15.312%34.114.1%58.4ال�صرق1

4.7%3.07%12.82.7%21.8القبلة2

7.4%7.911%4.97.3%8.3الفيحاء3

8.8%7.413%4.66.8%7.8الريموك4

0.7%2.51%4.42.3%7.5د�صمان5

5.4%6.18%3.85.6%6.5اخلالدية6

6.1%6.79%3.66.1%6.2قرطبة7

5.4%5.38%3.54.9%5.9الرو�صة8

6.8%4.710%3.54.3%5.9كيفان9

4.7%5.47%3.35.0%5.6ال�صرة10
 

148اإجمايل عدد ال�صفقات يف القطاع171اإجمايل قيمة ال�صفقات يف املحافظة )م.د.ك(
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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كما تراجعت م�ستويات �سعر املرت املربع الواحد بن�سبة “9%” على اأ�سا�ض ربعي، ليبلغ متو�سط �سعر املرت نحو “1544” 

دينار كويتي، فيما ارتفع موؤ�سر اإجمايل امل�ساحات املباعة ليبلغ “182” األف مرت مربع مقابل “161” األف مرت مربع 

يف الربع ال�سابق.

�سكل )34( اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف حمافظة حويل 

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

�سكل )35( تطور �سعر املرت املربع )د.ك( يف حمافظة حويل خالل الفرتة )الربع الأول/ 2014 - الربع الأول/2015(
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كما ارتفعت ح�سة القطاع ال�سكني من اإجمايل مبيعات املحافظة على ح�ساب كل من قطاعي ال�ستثماري والتجاري 

كما يظهر ال�سكل البياين التايل.

كما ارتفع موؤ�سر متو�سط �سعر املرت املربع الواحد ب�سكل طفيف يف القطاع التجاري بينما انخف�ض يف القطاعني 

ال�ستثماري وال�سكني يف حمافظة حويل كما يظهر ال�سكل البياين التايل.

�سكل )36( اإجمايل امل�ساحة املباعة يف حمافظة حويل )األف مرت مربع( خالل الفرتة )الربع الأول/ 2014 - الربع الأول/2015(

�سكل )37( التوزيع الن�سبي لقيمة التداولت لأهم القطاعات العقارية يف حمافظة حويل

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

يف راأ�ض الرتتيب م�ستحوذة على ثلث قيمة ال�سفقات املنفذة يف املحافظة، تلتها منطقة حويل بن�سبة قاربت ربع 

مبيعات املحافظة، تلتها كل من مناطق اجلابرية والزهراء.

�سكل )38( متو�سط �سعر املرت املربع )د.ك( للقطاعات الرئي�سية يف حمافظة حويل 

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

جدول )8( املناطق الأكرث تداوًل يف حمافظة حويل )وفقا للقيمة الإجمالية لل�سفقات – املبيعات( خالل الربع الأول / 2015

املنطقةالرتتيب

اإجمايل 

قيمة 

ال�صفقات 

)م.د.ك(

)%(  من 

قيمة 

ال�صفقات يف 

املحافظة

اإجمايل 

امل�صاحة 

املباعة )األف 

مرت مربع(

)%( من اإجمايل 

امل�صاحة املباعة يف 

املحافظة

عدد 

ال�صفقات

)%( من عدد 

ال�صفقات املنفذة يف 

املحافظة

12.9%20.737%33.337.60%93.4ال�صاملية1

11.5%15.233%24.327.59%68.3حويل2

10.1%11.029%8.819.95%24.7اجلابرية3

11.1%9.232%6.116.80%17.2الزهراء4

9.1%8.226%5.214.92%14.6ال�صديق5

10.5%7.230%4.913.03%13.9ال�صالم6

7.7%8.122%4.214.79%11.7�صلوى7

5.2%4.815%2.38.64%6.6الرميثية8

4.9%4.414%2.38.00%6.4م�صرف9

5.9%4.117%2.27.47%6.3بيان10
287اإجمايل عدد ال�صفقات يف القطاع280.7اإجمايل قيمة ال�صفقات يف املحافظة )م.د.ك( 
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� حمافظة الفروانية

الكويتي تقريبا بح�سة بلغت  العقار  اإجمايل مبيعات �سوق  الن�سبية من  الفروانية على ح�ستها  حافظت حمافظة 

بنحو  “125” مليون دينار كويتي مرتفعا  املحافظة نحو  العقارية يف  املبيعات  اإجمايل  بلغ موؤ�سر  “10.7%”، حيث 

فيما   ،”%19“ بنحو  املا�سي  العام  من  املقابل  الربع  م�ستويات  من  اأقل  وليبقى  ال�سابق  الربع  عن  فقط   ”%1.5“

بلغ موؤ�سر عدد ال�سفقات الإجمايل يف املحافظة نحو “170” �سفقة مرتاجعا بن�سبة “13.7%” على اأ�سا�ض ربعي 

وبن�سبة “21.3%” على اأ�سا�ض �سنوي، فيما بلغ موؤ�سر متو�سط قيمة ال�سفقة نحو “735” األف دينار  مرتفعا بن�سبة 

“17.5%” على اأ�سا�ض ربعي وبن�سبة قاربت “2.81%” على اأ�سا�ض �سنوي.

كما ارتفع متو�سط �سعر املرت املربع الإجمايل يف املحافظة ب�سكل ملحوظ مقارنة بالربع ال�سابق ليبلغ “1460” دينار 

كويتي، بدعم من �سفقات يف القطاع التجاري ذو الأ�سعار الأعلى ن�سبيا من بقية القطاعات، حيث ارتفع متو�سط 

�سعر املرت املربع الواحد للقطاع التجاري يف حمافظة الفروانية باأكرث من “50%”، اإل اأن عدد هذه ال�سفقات يبقى 

“1.45%” فقط، فيما  بن�سبة  ال�سكني  القطاع  املربع يف املحافظة يف  ارتفع �سعر املرت  “3”�سفقات، فيما  حمدودا 

امل�ساحة  اإجمايل  موؤ�سر  انخف�ض  كما   ،”%3.6“ بنحو  ال�ستثماري  القطاع  يف  املحافظة  يف  ال�سعر  متو�سط  ارتفع 

املباعة يف املحافظة ليبلغ “86” األف مرت مربع مقارنة مب�ساحة بلغت “96” األف مرت مربع يف الربع ال�سابق.

�سكل )39( اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف حمافظة الفروانية 

خالل الفرتة )الربع الأول/ 2014 - الربع الأول/2015(
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احلريف  القطاع  ح�سة  ارتفعت  فلقد  املحافظة،  يف  ال�سفقات  اإجمايل  من  املختلفة  القطاعات  ح�س�ض  وبا�ستعرا�ض 

والقطاع ال�ستثماري من اإجمايل قيمة ال�سفقات على ح�ساب القطاع ال�سكني يف املحافظة وكما يظهر يف ال�سكل التايل.

�سكل )40( تطور �سعر املرت املربع )د.ك( يف حمافظة الفروانية خالل الفرتة )الربع الأول/ 2014 - الربع الأول/2015(

�سكل )41( اإجمايل امل�ساحة املباعة يف حمافظة الفروانية )األف مرت مربع( 

خالل الفرتة )الربع الأول/ 2014 - الربع الأول/2015(
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ولكن  وال�ستثماري(  والتجاري  )ال�سكني  املحافظة  الثالث يف  الرئي�سية  القطاعات  عقارات  اأ�سعار  ارتفعت  ولقد 

بن�سب متفاوتة.

�سكل )42( التوزيع الن�سبي لقيمة التداولت لأهم القطاعات العقارية يف حمافظة الفروانية 

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

�سكل )43( متو�سط �سعر املرت املربع )د.ك( للقطاعات الرئي�سية يف حمافظة الفروانية 

خالل الفرتة )الربع الأول/ 2014 - الربع الأول/2015(
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وبتجميع املناطق الأكرث تداول فقد ح�سلت منطقة “الفروانية” كالعادة على احل�سة الأكرب بن�سبة قاربت “%30” 

من اإجمايل مبيعات العقار يف املحافظة، تلتها كل من مناطق خيطان وجليب ال�سيوخ، كما يظهر اجلدول التايل.

� حمافظة الأحمدي

حلت حمافظة الأحمدي يف املرتبة الثانية يف موؤ�سر قيمة املبيعات الإجمالية خلف حمافظة حويل وبن�سبة قاربت 

يف  العقار  مبيعات  قيمة  لترتاجع  كويتي،  دينار  مليون   ”232“ بلغت  وبقيمة  ال�سوق  مبيعات  اإجمايل  من   ”%20“

املحافظة بن�سبة “38%” على اأ�سا�ض ربعي وبن�سبة “20%” على اأ�سا�ض �سنوي، فيما تراجع موؤ�سر عدد ال�سفقات 

بن�سبة “26.3%” على اأ�سا�ض ربعي ليحافظ تقريبا على نف�ض م�ستويات نف�ض القرتة من العام املا�سي وليبلغ “712” 

على   ”%16“ بن�سبة  كويتي مرتاجعا  دينار  األف   ”326“ نحو  ال�سفقة  قيمة  متو�سط  موؤ�سر  بلغ  فيما  فقط،  �سفقة 

اأ�سا�ض ربعي وبن�سبة قاربت “19%” على اأ�سا�ض �سنوي.

جدول )9( املناطق الأكرث تداوًل يف حمافظة الفروانية )وفقا للقيمة الإجمالية لل�سفقات – املبيعات( خالل الربع الأول / 2015

املنطقةالرتتيب

اإجمايل 

قيمة 

ال�صفقات 

)م.د.ك(

)%(  من 

قيمة 

ال�صفقات يف 

املحافظة

اإجمايل 

امل�صاحة 

املباعة )األف 

مرت مربع(

)%( من اإجمايل 

امل�صاحة املباعة يف 

املحافظة

عدد 

ال�صفقات

)%( من عدد 

ال�صفقات املنفذة يف 

املحافظة

20.0%18.834%29.916.12%37.4الفروانية1

11.2%14.019%16.812.01%21.0خيطان2

4.7%7.98%14.96.76%18.6جليب ال�صيوخ3

8.2%9.714%8.68.28%10.7العار�صية4

16.5%13.828%8.211.80%10.3اإ�صبيلية5

2.4%4.14%6.33.50%7.9الرقعي6

8.8%7.915%3.86.76%4.7الأندل�س7

4.7%5.08%2.54.26%3.1العمرية8

5.3%4.99%2.14.20%2.6�صباح النا�صر9

4.7%3.78%1.93.20%2.4عبداهلل املبارك10
170اإجمايل عدد ال�صفقات يف القطاع125اإجمايل قيمة ال�صفقات يف املحافظة )م.د.ك( 

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 
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وبدرا�سة م�ستويات الأ�سعار وامل�ساحة الإجمالية املباعة، فلقد ارتفع املتو�سط الإجمايل ل�سعر  املرت املربع الواحد 

ليبلغ “594” دينار كويتي، فيما انخف�ض موؤ�سر امل�ساحات املباعة ب�سكل ملحوظ ليبلغ “391” األف مرت مربع فقط.

�سكل )44( اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف حمافظة الأحمدي 

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

�سكل )45( تطور �سعر املرت املربع )د.ك( يف حمافظة الأحمدي خالل الفرتة )الربع الأول/ 2014 - الربع الأول/2015(
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كما ارتفعت ح�سة القطاع ال�سكني وال�ستثماري �سويا خالل الربع احلايل على ح�ساب القطاع التجاري الذي مل 

ي�سهد اأي �سفقات خالل الربع الأول من عام 2015.

�سكل )46( اإجمايل امل�ساحة املباعة يف حمافظة الأحمدي )األف مرت مربع( 

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

�سكل )47( احل�سة الن�سبية لقيمة التداولت لأهم القطاعات العقارية يف حمافظة الأحمدي 

خالل الفرتة )الربع الأول/ 2014 - الربع الأول/2015(
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وبا�ستعرا�ض تفا�سيل الأ�سعار فقد ارتفع املتو�سط العام ب�سعر املرت املربع يف املحافظة من الرتفاع الذي �سهدته 

اأ�سعار القطاع ال�سكني يف املحافظة وبن�سبة قاربت “5.6%” فيما انخف�ض �سعر القطاع ال�ستثماري يف املحافظة 

وبن�سبة بلغت “%21.6”.

حيث  املحافظة،  يف  التداولت  لقيمة  وفقا  تداول  الأكرث  الع�سر  املناطق  توزيع  التايل،  اجلدول  ي�ستعر�ض  كما 

بن�سبة  “املهبولة”  منطقة  تلتها   ”%31.5“ قاربت  بن�سبة  الأوىل  املرتبة  يف  البحرية”  الأحمد  “�سباح  منطقة  حّلت 

.”%23.4“

�سكل )48( متو�سط �سعر املرت املربع )د.ك( للقطاعات الرئي�سية يف حمافظة الأحمدي 

خالل الفرتة )الربع الأول/ 2013 - الربع الرابع/ 2014(
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� حمافظة اجلهراء

بلغت  وبقيمة  احلايل  الربع  خالل  ال�سوق  مبيعات  اإجمايل  من   ”%2“ من  اأقل  على  اجلهراء  حمافظة  ح�سلت 

“19.5” مليون دينار كويتي فقط، ليرتاجع موؤ�سر اإجمايل قيمة مبيعات العقار يف املحافظة باأكرث من الن�سف 

على اأ�سا�ض ربعي و�سنوي على حد �سواء، فيما بلغ موؤ�سر عدد ال�سفقات املنفذة يف املحافظة “63” �سفقة فقط، 

مرتاجعا بن�سبة “12.5%” على اأ�سا�ض ربعي وبن�سبة قاربت “33%” على اأ�سا�ض �سنوي وليبلغ موؤ�سر متو�سط قيمة 

ال�سفقة يف املحافظة نحو “311” األف دينار كويتي، مرتاجعا بن�سبة “51.2%” على اأ�سا�ض ربعي وبن�سبة “40.5” 

على اأ�سا�ض �سنوي.

جدول )10( املناطق الأكرث تداوًل يف حمافظة الأحمدي )وفقا للقيمة الإجمالية لل�سفقات – املبيعات( خالل الربع الأول / 2015

املنطقةالرتتيب

اإجمايل 

قيمة 

ال�صفقات 

)م.د.ك(

)%(  من 

قيمة 

ال�صفقات يف 

املحافظة

اإجمايل 

امل�صاحة 

املباعة )األف 

مرت مربع(

)%( من اإجمايل 

امل�صاحة املباعة يف 

املحافظة

عدد 

ال�صفقات

)%( من عدد 

ال�صفقات املنفذة يف 

املحافظة

44.4%57.1316%31.5223.07%73.2�صباح الأحمد البحرية1

19.4%9.9138%23.438.73%54.3املهبولة2

10.3%8.173%11.231.49%25.9املنقف3

1.4%3.710%8.214.36%19.0اأبو حليفة4

4.9%4.335%6.916.67%16.1العقيلة5

2.0%2.814%5.010.92%11.7الفنطا�س6

2.1%2.115%4.08.36%9.3الفحيحيل7

2.7%3.219%2.912.69%6.7هدية8

1.5%1.511%1.35.98%2.9ال�صباحية9

3.5%2.525%1.29.80%2.8اخلريان10
712اإجمايل عدد ال�صفقات يف القطاع232.2اإجمايل قيمة ال�صفقات يف املحافظة )م.د.ك( 

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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اأما متو�سط �سعر املرت املربع الواحد فقد تراجع ليبلغ “780” دينار كويتي فقط للمرت املربع الواحد، مع تراجع موؤ�سر 

اإجمايل امل�ساحة املباعة ليبلغ “25” األف مرت مربع فقط.

�سكل )49( اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف  حمافظة اجلهراء 

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

�سكل )50( تطور �سعر املرت املربع )د.ك( يف حمافظة اجلهراء خالل الفرتة )الربع الأول/ 2014 - الربع الأول/2015(
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وبدرا�سة ح�سة القطاعات من اإجمايل قيمة ال�سفقات العقارية يف املحافظة، فلم ي�سهد القطاع ال�ستثماري اأي تداولت 

تذكر، لرتتفع ح�سة القطاع ال�سكني ب�سكل ملحوظ على ح�ساب القطاع التجاري وانعدام �سفقات القطاع ال�ستثماري. 

�سكل )51( اإجمايل امل�ساحات املباعة يف حمافظة اجلهراء )األف مرت مربع( 

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

�سكل )52( التوزيع الن�سبي لقيمة التداولت لأهم القطاعات العقارية يف حمافظة اجلهراء

 خالل الفرتة )الربع الأول/ 2014 - الربع الأول/2015(
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اأ�سعار  تراجع  مع  التجاري  القطاع  اأ�سعار  ارتفاع  املحافظة،  يف  الأ�سعار  مل�ستويات  التف�سيلي  التحليل  اأظهر  كما 

القطاع ال�سكني.

املنفذة يف  ال�سفقات  قيمة  اإجمايل  املحافظة من حيث  مناطق  مقدمة  العبداهلل” يف  “�سعد  منطقة  كما جاءت 

ال�سوق، تلتها كل من مناطق �سعد اجلهراء والق�سر وكما يظهر يف اجلدول التايل، حيث نفذت ال�سفقات العقارية 

يف ثمان مناطق فقط.

�سكل )53( متو�سط �سعر املرت املربع )د.ك( للقطاعات الرئي�سية يف حمافظة اجلهراء 

خالل الفرتة )الربع الثاين/ 2013 - الربع الرابع/ 2014( 
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� حمافظة مبارك الكبري

بلغ موؤ�سر اإجمايل قيمة مبيعات العقار يف حمافظة مبارك الكبري خالل الربع الأول من عام 2015 نحو “144.5” 

مليون دينار كويتي مرتاجعا بنحو “12%” على اأ�سا�ض ربعي وبن�سبة قاربت “32%” على اأ�سا�ض �سنوي، و لت�ستحوذ 

بلغ موؤ�سر  عدد  الربع، فيما  الكويتي خالل  العقار  اإجمايل مبيعات �سوق  “12.4%” من  ن�سبته  املحافظة على ما 

ال�سفقات الإجمايل “417” �سفقة مرتفعا بن�سبة “2.2%” على اأ�سا�ض ربعي ومرتاجعا بن�سبة “4.58%” على اأ�سا�ض 

�سنوي، كما بلغ موؤ�سر متو�سط قيمة ال�سفقة نحو “541” األف دينار كويتي، مرتاجعا بن�سبة “3.61%” على اأ�سا�ض 

ربعي وبن�سبة “17.76” على اأ�سا�ض �سنوي.

جدول )11( املناطق الأكرث تداوًل يف حمافظة اجلهراء )وفقا للقيمة الإجمالية لل�سفقات – املبيعات( خالل الربع الأول / 2015

املنطقةالرتتيب

اإجمايل 

قيمة 

ال�صفقات 

)م.د.ك(

)%(  من 

قيمة 

ال�صفقات يف 

املحافظة

اإجمايل 

امل�صاحة 

املباعة )األف 

مرت مربع(

)%( من اإجمايل 

امل�صاحة املباعة يف 

املحافظة

عدد 

ال�صفقات

)%( من عدد 

ال�صفقات املنفذة يف 

املحافظة

33.3%33.021%28.18.28%5.5�صعد العبداهلل1

6.3%9.94%27.02.48%5.3اجلهراء2

12.7%19.98%13.65.00%2.7الق�صر3

9.5%9.66%9.12.40%1.8جابر الأحمد4

15.9%10.110%8.62.54%1.7العيون5

15.9%11.210%8.32.80%1.6الواحة6

3.2%3.22%3.00.80%0.6القريوان7

3.2%3.22%2.40.80%0.5الن�صيم8
63اإجمايل عدد ال�صفقات يف القطاع91.6اإجمايل قيمة ال�صفقات يف املحافظة )م.د.ك( 

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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دينار   ”745“ اإىل م�ستويات  لي�سل  التوايل  الثاين على  للربع  املحافظة  املربع يف  املرت  �سعر  انخف�ض متو�سط  كما 

كويتي للمرت املربع الواحد، فيما ارتفع موؤ�سر اإجمايل امل�ساحة املباعة ارتفاعا طفيفا لي�سل اإىل “194” األف مرت 

مربع كما تظهر الأ�سكال التالية.

�سكل )54( اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف حمافظة مبارك الكبري 

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

�سكل )55( تطور �سعر املرت املربع )د.ك( يف حمافظة مبارك الكبري خالل الفرتة )الربع الأول/ -2014 الربع الأول/2015(
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كما ارتفعت ح�سة القطاع ال�سكني ب�سكل كبري على ح�ساب القطاع ال�ستثماري الذي انخف�ست ح�سته من اإجمايل 

املبيعات وب�سكل وا�سح لتبلغ “4.1%” فقط.

كما انخف�ست م�ستويات متو�سط اأ�سعار املرت املربع لكال القطاعني )ال�سكني وال�ستثماري( يف املحافظة، اإل اأن حدة 

النخفا�ض كانت اأكرب يف القطاع ال�ستثماري كما يظهر ال�سكل التايل.

�سكل )56( اإجمايل امل�ساحة املباعة يف حمافظة مبارك الكبري )األف مرت مربع(

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

�سكل )57( التوزيع الن�سبي لقيمة التداولت لأهم القطاعات العقارية يف حمافظة مبارك الكبري 

خالل الفرتة )الربع الأول/ 2014 - الربع الأول/2015(
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كما ا�ستمرت منطقة الفنيطي�ض يف ت�سدر قائمة املناطق الأكرث تداول وفقا لقيمة املبيعات العقارية يف املحافظة و 

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

�سكل )58( متو�سط �سعر املرت املربع )د.ك( للقطاعات الرئي�سية يف حمافظة مبارك الكبري

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

جدول )12( املناطق الأكرث تداوًل يف حمافظة مبارك الكبري )وفقا للقيمة الإجمالية لل�سفقات – املبيعات( خالل الربع الأول / 2015

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.

املنطقةالرتتيب

اإجمايل 

قيمة 

ال�صفقات 

)م.د.ك(

)%(  من 

قيمة 

ال�صفقات يف 

املحافظة

اإجمايل 

امل�صاحة 

املباعة )األف 

مرت مربع(

)%( من اإجمايل 

امل�صاحة املباعة يف 

املحافظة

عدد 

ال�صفقات

)%( من عدد 

ال�صفقات املنفذة يف 

املحافظة

52.5%54.4219%49.6105.59%71.6الفنيطي�س1
29.5%28.4123%31.855.09%46.0اأبو فطرية2
5.0%3.821%5.17.43%7.4�صباح ال�صامل3
3.4%3.214%3.36.18%4.7امل�صايل4
1.2%2.45%2.94.57%4.1اأبو احل�صانية5
1.9%2.98%2.15.68%3.0امل�صيلة6
1.9%1.48%1.72.80%2.5الق�صور7
1.4%1.26%1.42.40%2.0العدان8
1.4%1.16%1.12.20%1.7القرين9

1.7%1.07%1.02.03%1.4مبارك الكبري10
417اإجمايل عدد ال�صفقات يف القطاع144.5اإجمايل قيمة ال�صفقات يف املحافظة )م.د.ك( 
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اخلال�سة

اأظهرت بيانات الربع الأول من عام 2015، بدء تاأثر القطاع العقاري بالنظرة القت�سادية املتحفظة ال�سائدة حمليا 

ودوليا، وبحالة الرتقب ال�سائدة انتظارا لتطورات قد تطراأ على امل�ستويني القت�سادي واجليو�سيا�سي، حيث �سجلت 

اأغلب موؤ�سرات ال�سوق تراجعا وا�سحا، كما تزامن ذلك مع تراجع يف موؤ�سرات �سوق الكويت لالأوراق املالية ليتوافق 

ال�سوقني يف اجتاههما الهابط للمرة الأوىل منذ بداية عام 2010، كما ظهرت بع�ض موؤ�سرات ال�سغط على م�ستويات 

الأ�سعار وبالذات يف القطاع ال�ستثماري، مع وجود اإ�سارات وا�سحة على اأن م�ستويات الأ�سعار قد تكون انتقائية اأحيانا 

وترتبط باملنطقة وطبيعة العقار واملردود ال�ستثماري املتوقع للعقار ورغبة البائع وامل�سرتي اأو املردود املتوقع من قبل 

العقار، كما ا�ستمرت الفجوة بني العر�ض والطلب مبنع حدوث تراجعات جذرية يف اأداء �سوق العقار الكويتي، ففي 

حني ت�سغط النظرة املتحفظة يف اجتاه هابط، ل زالت ندرة املعرو�ض وارتفاع الطلب ت�سغط يف الجتاه املعاك�ض، 

الأمر الذي يجعل اأداء ال�سوق خالل الأ�سهر القادمة مرهونا بالتطورات القت�سادية التي قد حت�سل على امل�ستويني 

الدويل واملحلي والتغريات يف م�ستويات العر�ض والطلب على النفط واأثرها على م�ستويات الأ�سعار امل�ستقبلية.

كما اظهر حتليل البيانات ح�سول ما ميكن اعتباره بدء حركة ت�سحيحيه يف اأ�سعار العقارات يف ال�سوق املحلي، مع 

تراجع وا�سح يف موؤ�سرات القطاع ال�ستثماري ل�سالح القطاع ال�سكني، ولعل من اأو�سح هذه املوؤ�سرات عدم ت�سجيل 

القطاع  م�ساهمة  يف  احلاد  والنخفا�ض  املثال،  �سبيل  على  اجلهراء  حمافظة  يف  �سفقة  لأي  ال�ستثماري  القطاع 

ال�سكني يف  القطاع  ارتفاع يف ح�سة  مع  ترافق  والذي  الكبري،  مبارك  مبيعات حمافظة  اإجمايل  ال�ستثماري من 

حمافظات الأحمدي وحويل اأي�سا، ما قد يعطي اإ�سارات على تراجع اأن�سطة امل�ساربة يف ال�سوق، وعزوف البائعني اأو 

امل�سرتين ترقبا لتغريات يف م�ستويات الأ�سعار، مع ا�ستمرار اأن�سطة التداول العقاري على القطاع ال�سكني مدفوعة 

املردود  املناطق ذات  ال�سابق يف  للربع  ن�ساط مقارب  ال�ستثماري على م�ستوى  القطاع  الطلب، مع حفاظ  بغزارة 

ال�ستثماري مثل حمافظة العا�سمة اأو املناطق املكتظة بالوافدين وكذلك بالن�سبة للقطاع التجاري اأحيانا.

وب�سكل  الكويت  دولة  ومناطق  العقارية  القطاعات  من  العديد  يف  ن�سبيا  تراجعا  الأ�سعار  م�ستويات  اأظهرت  ولقد 

متحفظ اأحيانا، اإل اأن الرتاجعات ل زالت مل ت�سمل جميع مناطق وقطاعات ال�سوق كما تظهر بيانات ال�سفقات 

ال�سكني  القطاع  اأ�سعار  م�ستويات  اأظهرت  حني  ففي   ،2015 عام  من  الأول  الربع  خالل  املنفذة  الفعلية  العقارية 

ارتفاعا على اأ�سا�ض ربعي يف حمافظتي الأحمدي )5.59%( والفروانية )1.45%( ، فقد �سهدت اأ�سعار القطاع 

تراجعا يف حمافظتي العا�سمة )4.75%( وحويل )5.49%(، اأما يف القطاع ال�ستثماري فقد تراجعت الأ�سعار 

ب�سكل وا�سح يف حمافظتي الأحمدي )21.64%( ومبارك الكبري )50.47%(، بينما �سهدت اأ�سعار القطاع ارتفاعا 

يف حمافظات العا�سمة )8.2%( والفروانية )3.6%(، فيما �سجل القطاع التجاري ارتفاعا يف م�ستويات اأ�سعار 

املرت املربع على اأ�سا�ض ربعي، اإل اأن عدد ال�سفقات يف القطاع ل زال حمدودا بحيث ل ميكن تعميم نتائجه على 

م�ستويات الأ�سعار يف القطاع ب�سكل عام وكما يظهر اجلدول التايل والذي يعر�ض وب�سكل مف�سل التغري يف م�ستويات 

الأ�سعار وفقا للقطاع واملحافظة خالل الربع احلايل مقارنة بالربع الرابع من عام 2014.
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القطاع واملحافظة
اإجمايل املبيعات 

)األف دينار(

اإجمايل امل�صاحة 

)األف مرت(

متو�صط �صعر املرت 

املربع )د.ك(

مقدار التغري 

)د.ك(

ن�صبة التغري 

)%(

5.23%489625737663.9733.0القطاع ال�صكني
5.59%131398305430.1822.8حمافظة الأحمدي
0.37- %2.4-1557724646.24حمافظة اجلهراء

4.75- %53.7-75421701076.30حمافظة العا�صمة
1.45%3435945757.0210.8حمافظة الفروانية

5.49- %54.1-106877115930.61حمافظة حويل
0.72- %5.1-125993178709.57حمافظة مبارك الكبري

5.20- %103.5-3582801901887.42القطاع ال�صتثماري
21.64- %327.9-89363751187.09حمافظة الأحمدي
8.20%64424183599.10272.6حمافظة العا�صمة

3.56%56022291942.4466.8حمافظة الفروانية
3.23- %78.7-142502602359.57حمافظة حويل

50.47- %820.6-59697805.30حمافظة مبارك الكبري
449.07%91949175378.574399.0القطاع التجاري

25.98%400014000.00824.8حمافظة اجلهراء
23.17- %2378.1-3115947883.40حمافظة العا�صمة

58.94%2542454626.701715.7حمافظة الفروانية
0.53%3136774718.1924.8حمافظة حويل

ختاما، فاإن التغري يف م�ستويات مبيعات القطاع العقاري، اأو م�ستويات الأ�سعار خالل الأ�سهر القليلة القادمة اأ�سبحت 

مرهونة بالآفاق القت�سادية امل�ستقبلية، ومدى قدرتها على حت�سني النظرة امل�ستقبلية لدى امل�ستثمرين وامل�ساربني 

على حد �سواء، كما قد يلقي التح�سن الذي بداأ بالظهور على م�ستويات اأ�سعار النفط والتوقعات بزيادة م�ستويات 

اأ�سعار الفائدة على الودائع بظاللهما على اأداء ال�سوق �سواء بال�سلب اأو الإيجاب خالل الأ�سهر القادمة، ما ي�ستوجب 

ال�ستمرار يف مراقبة ال�سوق عن كثب وب�سكل م�ستمر من قبل امل�ستثمرين والتجار والباحثني و املعنيني.

جدول )13( متو�سط �سعر املرت املربع امل�سجل خالل الربع الأول / 2015 ح�سب القطاع واملحافظة

مع مقارنة م�ستويات الأ�سعار مع الربع ال�سابق 
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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�صجيل 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: بداية يناير/2014 – نهاية مار�ض /2015.

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

الكويت. – دولة  العدل  – وزارة 
الت�صنيف 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�صميات 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.

�صمولية 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�ض العقار التف�سيلية )عمر 

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

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

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

نوع ال�صفقات )عقود ووكالت(: 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 

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

املوؤ�صر ال�صهري املنمط:  ا�صتخدمت املعادلة التالية يف احت�صاب املوؤ�صر ال�صهري املنمط لأداء �صوق العقار الكويتي:

X 100 %املوؤ�سر ال�سهري املنمط =
القيمة الإجمالية لل�سفقات خالل ال�سهر - القيمة الجمالية لل�سفقات لأقل �سهر

القيمة الإجمالية لل�سفقات لأعلى �سهر - القيمة الإجمالية لل�سفقات لأقل �سهر
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قائمة امل�سطلحات والخت�سارات

اأو  اأقامتها  التي  العائلي  ال�سكن  لأبنية  املخ�س�سة  املناطق  والنموذجي: هي  اخلا�س  لل�صكن  املخ�ص�صة  املناطق 

وزعت اأرا�سيها الدولة اأو اأقامها الأفراد اأو القطاع اخلا�ض. 

املناطق املخ�ص�صة لل�صكن ال�صتثماري: هي املناطق املخ�س�سة لال�ستعمال ال�سكني ال�ستثماري وغري ذلك من 

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

املناطق املخ�ص�صة لال�صتعمال التجاري: هي املناطق التي ي�سمح فيها با�ستغالل املباين �سمنها كمحالت جتارية اأو 

مكاتب اأو معار�ض 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�صريط ال�صاحلي: هي املنطقة املح�سورة بني دوار البدع �سماًل وطريق الفحيحيل الأحمدي جنوبًا والبحر من 

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

د.ك: دينار كويتي.

م.د.ك:  مليون دينار كويتي.

األف.م.م:  األف مرت مربع.

  

تنويه

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

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

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

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

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

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

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

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

هاتف:  22311737 – 22311739.
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