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تاأ�س�س بنك الكويت الدويل ) البنك العقاري الكويتي �سابقا ( يف مايو   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 .

له  يحقق  اجلودة مبا  عالية  و  ومبتكرة  متنوعة  م�سرفية  الدويل خدمات  الكويت  بنك  يقدم 

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 و التعامالت العقارية والتقييم العقاري وادارة اأمالك الغري . 

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

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

ولدى البنــك �سبكــة فروع م�سرفيـــة منت�ســـرة يف جميـــع حمافظــات دولة الكويت.
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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.
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وتسـّوقي أكـثر!وسـافر أكـثر!
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واستمتع أكـثر!
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املقدمة

الكويتي  العقار  �سوق  اأداء  ملتابعة  الرامية  الدويل  الكويت  بنك  جلهود  ا�ستكمال  التقرير  هذا  ي�سدر 

بطريقة مو�سوعية، توفر للقراء واملتابعني درا�سة تف�سيلية لأهم التطورات التي مر بها ال�سوق خالل 

الربع الثاين من عام 2014، مع تغطية حتليلية تعود لبداية عام 2013،  ومبا يوفر لك عزيزي القارئ 

خالل  ال�سوق  تطورات  متابعة  مع  املتوافرة،  البيانات  اأحدث  على  تعتمد  ال�سوق  لأداء  تتبعية  درا�سة 
�سل�سلة زمنية متتد لثمانية ع�سر �سهرا.

ويعر�س التقرير احلايل اأهم التطورات التي مر بها �سوق العقار الكويتي �سمن ظروف م�سابهة ملا كان 

�سائدا خالل الربع الأول من عام 2014، فال زالت الق�سية الإ�سكانية حتتل مرتبة متقدمة يف  اأولويات 

املجتمع الكويتي على ال�سعيدين ال�سعبي واحلكومي، كما ل زالت اأعداد الطلبات الإ�سكانية القائمة 

على حالها يف ظل بطئ تنفيذ امل�ساريع الإ�سكانية وعدم قدرتها على مواكبة الوترية املت�سارعة  يف عدد 

الطلبات املقدمة �سنويا من قبل املواطنني الكويتيني، ومع ا�ستمرار اجلدل يف اأو�ساط اخلرباء واملتابعني 

حول �سرورة اإيجاد ت�سريعات حتكم التغريات ال�سعرية، وت�سع اآلية علمية موحدة حتكم اأ�س�س التقييم 

العقاري اآخذة بعني العتبار اأ�ساليب مو�سوعية دقيقة  تتبنى املوا�سفات وال�سروط املتبعة دوليا يف 

العقارات  لتقييم  رئي�س   كاأ�سا�س  ال�سنوية  املالية  العوائد  اعتبار  عن  مبتعدة  العقارات،  ت�سعري  عملية 

وملقية ال�سوء على اعتبارات اأخرى ل تقل اهمية يف عملية التقييم. كما ياأتي هذا التقرير يف وقت 

ات�سعت فيه الهوة بني خرباء ال�سوق ومتتبعيه حول العوائد املتحققة من ال�ستثمار العقاري، واجلدل 

حول نوعية العقارات املتوافرة يف ال�سوق،  وات�ساع رقعة التكهنات – الغري مبنية على اأ�س�س مو�سوعية 

يف الأغلب – حول م�ستويات الأ�سعار امل�ستقبلية، مع اإ�سارات وا�سحة لرتفاعات يف م�ستويات العوائد 
الإيجارية يف القطاع ال�ستثماري بالذات.

العقارية  ال�سفقات  جلميع  مو�سوعيا   اإح�سائيا  حتليال  احلايل،  التقرير  يقدم  �سبق،  ما  كل  ظل  يف 
الفعلية التي نفذت يف ال�سوق و�سجلت لدى “اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق –  وزارة العدل” ومبا 
يعك�س الواقع الفعلي، بعيدا عن اأي تكهنات اأو توقعات غري مو�سوعية، وبا�ستعرا�س النتائج التي خل�س 

اإليها التقرير، فاإن التطورات التي �سهدها ال�سوق خالل الربع احلايل والتي اأظهرت ا�ستمرار حجم 
املبيعات يف الرتفاع وب�سكل متوافق مع التوجه ال�سائد يف ال�سوق منذ بداية عام 2013، ل زالت ل 

تنبئ بحدوث تغريات هيكلية يف بنية ال�سوق،  يف ظل ا�ستمرار ال�ستثمار يف القطاع العقاري كاأحد 

الوجهات املف�سلة للم�ستثمرين يف دولة الكويت، مع غياب فر�س ا�ستثمارية جمزية قادرة على ا�ستيعاب 

الفوائ�س املالية يف القت�ساد الكويتي، ويف ظل الرتاجعات التي �سهدها �سوق الكويت لالأوراق املالية 

واأ�سواق املنطقة خالل الأ�سهر الثالث الأخرية واملرتبطة اأ�سا�سا بالأحداث ال�سيا�سية التي ت�سهدها 

املمنوح  الئتمان  ا�ستمر  حيث  الئتمان،  منح  �سيا�سة  يف  جذرية  تغريات  اأي  وجود  عدم  مع  املنطقة، 

للقطاع العقاري بال�ستحواذ على نف�س احل�سة من اإجمايل الت�سهيالت الئتمانية املمنوحة للمقيمني 

والتي راوحت “26 %” منذ عام 2009 وحتى نهاية �سهر مايو /2014.
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ويف التفا�سيل، فقد ارتفعت �سيولة ال�سوق لت�سل مع نهاية �سهر يونيو/2014 اإىل “1.431” مليار دينار 

بارتفاع ن�سبته “14 %” عن الربع ال�سابق، و“42 %” عن الربع املقابل من عام 2013، جنم هذا الرتفاع 
ب�سكل اأ�سا�سي من ارتفاع يف �سيولة القطاعني ال�سكني والتجاري ومع حمافظة القطاع  ال�ستثماري 

يف  املربع  املرت  �سعر  متو�سط  ارتفع  فقد  الأ�سعار  م�ستوى  على  اأما  تقريبا،  ال�سيولة  حجم  نف�س  على 

القطاع ال�ستثماري ب�سكل ملحوظ ومبا ن�سبته “59 %” عن الربع ال�سابق، بينما ارتفعت الأ�سعار يف 

القطاع ال�سكني باأقل من “2 %” مع انخفا�س يف متو�سط �سعر املرت املربع يف القطاع التجاري بن�سبة 

“31 %”، وبتجميع حجم مبيعات الن�سف الأول من عام 2014، يتوقع لل�سوق اأن يتجاوز حجم املبيعات 
التي حققها مع نهاية عام 2007، حيث بلغت مبيعات الن�سف الأول ما يقارب “60 %” من مبيعات 

عام 2007 الإجمالية، وفيما يلي التفا�سيل:

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

حجم املبيعات وعدد ال�سفقات ومتو�سط قيمة ال�سفقة

ا�ستمرت مبيعات �سوق العقار الكويتي بالرتفاع خالل الربع الثاين من العام 2014، متوافقا مع الجتاه 

ال�سائد يف ال�سوق منذ الربع الأول/2013، حمققا ن�سبة منو قاربت “14.4 %” مقارنة بالربع ال�سابق 

وفقا ملا اأظهرته بيانات “اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق –  وزارة العدل”،  وبزيادة بلغت “42.2 

%” قيا�سا بالربع املقابل من عام 2013، وبرغم انخفا�س وترية الرتفاع يف حجم املبيعات  اإذا ما مت 
مقارنتها بالربع ال�سابق )كان معدل النمو يف الربع الأول/2014 مقارنة بالربع الذي �سبقه م�ساويا 

ل “15.8 %”(، اإل اأن ال�سوق يظهر اإ�سارات على اإمكانية جتاوز امل�ستويات القيا�سية التي حققها يف 

نهاية عام 2007 والبالغة “4.4” مليار دينار كويتي، بحيث  بلغت قيمة املبيعات الإجمالية يف �سوق 
العقار الكويتي خالل الن�سف الأول للعام احلايل ما قيمته “2.68” مليار دينار كويتي، اأي ما يزيد على 

“60 %” من قيمة املبيعات العقارية ال�سنوية املحققة يف نهاية عام 2007 وقبل الأزمة املالية العاملية. 
وتظهر التفا�سيل قيادة القطاعني التجاري وال�سكني وب�سكل جلي للزيادة يف حجم املبيعات خالل الربع 

احلايل، حيث ارتفع حجم املبيعات يف القطاع ال�سكني ربعيا بواقع “20 %” )104 مليون دينار(، كما 

حقق القطاع التجاري ارتفاعا ملحوظا بواقع “89 %” )91 مليون دينار(، كما ارتفعت قيمة املبيعات 

باأقل من “1 %” يف القطاع ال�ستثماري )5 مليون دينار( و “1.2 %” للقطاع احلريف )8 مليون دينار(، 

بينما انخف�س قطاع املخازن ال�سغري ن�سبيا بواقع “48 %” )6 ماليني دينار(، فيما مل ي�سهد قطاعي 

قيمة  متو�سط  موؤ�سري  يخالف  مل  و  احلايل.  الربع  خالل  تداولت  اأي  واملعار�س  ال�ساحلي  ال�سريط 

ال�سفقة والعدد الإجمايل لل�سفقات التوجه ال�سائد يف ال�سوق، حيث ارتفع العدد الإجمايل لل�سفقات 

لي�سل اإىل “2219” �سفقة مرتفعا مبا ن�سبته “19.3 %” عن الربع ال�سابق، فيما ارتفع متو�سط قيمة 

ال�سفقة بواقع “24.7 %” لي�سل اإىل “645” األف دينار كويتي لل�سفقة الواحدة.
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جدول )1(

املوؤ�سرات الرئي�سية لأداء �سوق العقار الكويتي

خالل الفرتة )الربع الأول/ 2013 - الربع الثاين/ 2014(

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

434319846070850اإجمايل قيمة ال�سفقات يف القطاع )مليون دينار(

154940525301701999اإجمايل عدد ال�سفقات يف القطاع

402*2807863352206704350متو�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

450*2996561552246729256432500متو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع )األف دينار(

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

519380133601001047اإجمايل قيمة ال�سفقات يف القطاع )مليون دينار(

180443130401502284اإجمايل عدد ال�سفقات يف القطاع

438*2888814443155006400متو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع )األف دينار(

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

491466110301001080اإجمايل قيمة ال�سفقات يف القطاع )مليون دينار(

157443330201302052اإجمايل عدد ال�سفقات يف القطاع

477*31210763670150007620متو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع )األف دينار(

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

4966121021223701251اإجمايل قيمة ال�سفقات يف القطاع )مليون دينار(

126754125651601860اإجمايل عدد ال�سفقات يف القطاع

517*39111314084193346004190متو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع )األف دينار(

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

600617193601501431اإجمايل قيمة ال�سفقات يف القطاع )مليون دينار(

165151232402002219اإجمايل عدد ال�سفقات يف القطاع

645*36312056031165607500متو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع )األف دينار(

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

العقاري والتوثيق – وزارة العدل | الأعداد مقربة لأقرب عدد �سحيح  | *:  متو�سط قيمة ال�سفقة يف الربع )ويح�سب بق�سمة اإجمايل 

مبيعات ال�سوق يف كل القطاعات  خالل الربععلى عدد ال�سفقات الإجمالية املنفذة خالل الربع(.
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التطور ال�سهري الأداء �سوق العقار الكويتي خالل الربع الثاين /2014

اأبريل  �سهري  خالل  متزايدا  ن�ساطا  احلايل،  الربع  خالل  الكويتي  العقار  �سوق  لتداولت  ال�سهري  التحليل  اأظهر 

ويونيو مع م�ستويات اأقل ن�سبيا خالل �سهر مايو/2014، حيث حقق �سهر يونيو /2014 قيمة اإجمالية للتداولت 
جتاوزت “578” مليون دينار، وهي القيمة ال�سهرية الأعلى خالل الفرتة )يناير/2013 – يونيو/2014( كما �سهد 

الأ�سبوع الرابع من هذا ال�سهر ت�سجيل ال�سفقات اخلم�س الأعلى قيمة خالل الربع احلايل باإجمايل بلغ “261” 

مليون دينار وهو ما ي�سكل “19 %” من اإجمايل قيمة مبيعات العقار خالل الربع احلايل، �سجلت ثالث من هذه 

ال�سفقات اخلم�س يف القطاع ال�سكني مقابل �سفقة واحدة لكل من القطاعني التجاري وال�ستثماري بينما كانت 

ال�سفقات الثالث الأكرب على م�ستوى ال�سوق يف حمافظة الأحمدي حتديدا يف منطقة �سباح الأحمد البحرية.

وبتحليل عدد ال�سفقات ومتو�سط قيمة ال�سفقة، فقد ارتفع متو�سط عدد ال�سفقات �سهريا اإىل “740” �سفقة مقابل 

“620” �سفقة خالل الربع ال�سابق حيث �سهد �سهر يونيو /2014 العدد الأعلى لل�سفقات بواقع “824” �سفقة كما 
حقق ذات ال�سهر القيمة الأعلى ملتو�سط قيمة ال�سفقة بواقع “702” األف دينار لل�سفقة الواحدة، فيما حقق القطاع 

ال�ستثماري امل�ستوى الأعلى ل�سيولة ال�سوق خالل �سهر يونيو /2014  بواقع “47.7 %” من اإجمايل التداولت خالل 

ال�سهر، بينما �سيطر القطاع ال�سكني على تداولت �سهري اأبريل ومايو /2014 بواقع “46.4 %” و “48.7 %” على 

التوايل، وبالنظر اإىل موؤ�سر امل�ساحات املباعة �سهريا، فقد مت بيع “40 %” من اإجمايل امل�ساحات املتداولة خالل 

الربع احلايل يف �سهر يونيو /2014 فقط ون�سبة “41 %” من اأجمايل ال�سفقات املربمة خالل الربع.

�سكل )1(

اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة �سهريًّا

خالل الفرتة )يناير/ 2013 - يونيو/ 2014( 
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ح�سة القطاعات العقارية من اإجمايل مبيعات �سوق العقار خالل الربع الثاين /2014

قيمة  اإجمايل  من  ال�ستثماري  القطاع  ح�سة  يف  امل�ستمر  الرتفاع  يف  واملتمثل  ال�سوق  يف  ال�سائد  التوجه  تغري 

التداولت يف �سوق العقار الكويتي منذ الربع الثاين / 2013 وحتى نهاية الربع الأول /2014، ليتبادل الأدوار مع 

القطاع ال�سكني والذي يحقق ارتفاعا يف ح�سته الن�سبية للمرة الأوىل منذ الربع الأول /2013، حيث انخف�ست 

ح�سة القطاع ال�ستثماري من اإجمايل قيمة مبيعات ال�سوق بواقع “5.8 %”  لت�سل اإىل  “43.1 %” وهو نف�س 

لي�سل  بن�سبة “2.3 %”  ال�سكني  القطاع  ح�سة  ارتفعت  بينما  عام 2013،  نهاية  يف  �سائدا  كان  الذي  امل�ستوى 

اإىل “ 41.9 %”،فيما حقق القطاع التجاري احل�سة الأكرب له منذ بداية العام 2013 لي�سل اإىل “13.5 %” من 

اإجمايل حجم املبيعات يف ال�سوق، فيما ت�ساعفت قيمة القطاع احلريف اإل اأنها ل زالت تقارب “1 %” فقط، 

بينما ح�سل انخفا�س طفيف يف قطاع املخازن ومل ت�سهد القطاعات الأخرى اأي تداولت، اإن هذه التغريات قد 

تعك�س ال�سغوط التي تفر�سها فجوة العر�س والطلب يف القطاع ال�سكني، اإل اأن م�ستويات التوزيع بني القطاعات 

املختلفة ل زالت �سمن نطاق التغريات الطبيعية يف ال�سوق بحيث ل تظهر اأي توجه حل�سول تغريات هيكلية يف 

ال�سوق مقارنة بالأ�سهر القليلة املا�سية.
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�سكل )2( 

االأهمية الن�سبية لقيمة التداوالت يف القطاعات العقارية املختلفة

خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013– الربع الثاين/ 2014(
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العقود والوكاالت واملناطق االأكرث تداوال خالل الربع الثاين /2014

م�ستوياتها  اإىل  لت�سل  النخفا�س  اإىل  الوكالت  بوا�سطة  املنفذة  لل�سفقات  الن�سبية  احل�سة  عادت 

الطبيعية بعد الرتفاع امللحوظ الذي �سهدته خالل الربع الأول /2014، لت�سل اإىل م�ستويات قاربت 

“5.9 %” من اإجمايل قيمة ال�سفقات املنفذة خالل الربع احلايل، وتراوح هذه الن�سبة امل�ستوى الأقل 
 / الثالث  الربع  يف  حتققت  م�سابهة  م�ستويات  باأن  )علما  الأول /2013  الربع  منذ  الوكالت  حل�سة 

2013(، وبالتايل فقد حققت ال�سفقات املنفذة بوا�سطة عقود اأعلى ن�سبة خالل الربع احلايل منذ 
بداية عام 2013.
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�سكل )3(

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

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

وللتعرف على املناطق التي �سهدت اأكرب حجم للتداولت يف �سوق العقار الكويتي خالل الربع الثاين 

/2014، فقد مت التعديل على موؤ�سر املناطق الع�سر الأكرث تداول والذي قمنا بتقدميه خالل الن�سخة 

ال�سابقة من التقرير (الربع الأول / 2014)، بحيث مت احت�ساب املناطق الع�سر الأكرث تداول وفقا 

للقيمة الإجمالية للمبيعات يف املنطقة – ال�سيولة  (وهو ما قدمناه يف التقرير ال�سابق) ، كما مت 

احت�ساب املناطق الع�سر الأكرث تداول وفقا لعدد ال�سفقات العقارية املربمة يف هذه املناطق مقارنة 

مبناطق دولة الكويت الأخرى، لتغطي موؤ�سرات املناطق الأكرث تداول جانبي حركة ال�سيولة داخل 

ال�سوق، ودرجة الإقبال على ال�سراء اأو امل�ساربة يف املناطق اجلغرافية املختلفة.

وقد اأظهر التحليل تكرار ظهور مناطق بعينها يف كال املوؤ�سرين، الأمر الذي يعك�س حركة تداول ن�سطة 

فيها، وكانت يف مقدمة هذه املناطق كل من منطقتي “�سباح الأحمد البحرية” التي احتلت املرتبة 

الأوىل يف موؤ�سر عدد ال�سفقات واملرتبة الثانية يف موؤ�سر ال�سيولة ، بينما حققت منطقة “ال�ساملية” 

املرتبة الأوىل  يف موؤ�سر  ال�سيولة وحلت خام�سة يف موؤ�سر عدد ال�سفقات.
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جدول )2(

املناطق الع�سر االأكرث تداواًل على م�ستوى دولة الكويت )وفقا للقيمة االإجمالية لل�سفقات – ال�سيولة(

خالل الربع الثاين/ 2014

املنطقةالرتتيب
عدد 

ال�سفقات

من اإجمايل 

عدد 

ال�سفقات 

)% (

قيمة 

ال�سفقات 

)د.ك(

من اإجمايل 

القيمة

)% (

م�ساحة 

ال�سفقات 

م.م

من اإجمايل 

امل�ساحة

)% (

6.0 %78878 13.8%3.4195993991 %75ال�ساملية1

23.4 %307022 8.2%23.5116536140 %520�سباح االأحمد البحرية2

3.5 %46554 7.5%3.2106317000 %71حويل3

12.6 %165797 7.2%7.2102163162 %159الفنيطي�س4

4.4 %57393 6.1%7.886245223 %173املهبولة5

1.1 %14665 4.8%0.368663000 %6ال�سرق6

2.1 %27953 3.4%2.048356494 %44الفروانية7

4.9 %64114 3.2%6.745821473 %149اأبو فطرية8

2.8 %37102 3.0%2.043209506 %45�سباح ال�سامل9

0.6 %7831 2.4%0.133800000 %2مدينة الكويت10

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 الكويت | م.د.ك : مليون دينار كويتي

جدول )3(

املناطق الع�سر االأكرث تداواًل على م�ستوى دولة الكويت )وفقا للعدد االإجمايل لل�سفقات(

خالل الربع الثاين/ 2014

املنطقةالرتتيب
عدد 

ال�سفقات

من اإجمايل 

عدد 

ال�سفقات 

)% (

قيمة ال�سفقات 

)د.ك(

من اإجمايل 

القيمة

)% (

م�ساحة 

ال�سفقات م.م

من اإجمايل 

امل�ساحة

)% (

 23.4%307022 8.2%116536140 23.5%520�سباح الأحمد البحرية1
 4.4%57393 6.1%86245223 7.8%173املهبولة2
 12.6%165797 7.2%102163162 7.2%159الفنيطي�س3
 4.9%64114 3.2%45821473 6.7%149اأبو فطرية4
 6.0%78878 13.8%195993991 3.4%75ال�ساملية5
 3.5%46554 7.5%106317000 3.2%71حويل6
 0.6%7703 1.2%17551250 2.1%46ال�سعب البحري7
 2.8%37102 3.0%43209506 2.0%45�سباح ال�سامل8
 2.1%27953 3.4%48356494 2.0%44الفروانية9
 1.7%22097 2.2%31647335 1.7%38املنقف10

امل�سدر: ح�سابات وحدة البحوث الإقت�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 ال�سوق | م.د.ك : مليون دينار كويتي
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موؤ�سرات االأ�سعار وامل�ساحات االإجمالية خالل الربع الثاين / 2014

بلغ موؤ�سر اإجمايل امل�ساحة املتداولة يف �سوق العقار الكويتي ما يقارب “1.3” مليون مرت مربع خالل 

الربع احلايل منخف�سا بواقع “7 %” عن الربع ال�سابق ومبا ن�سبته “18 %” مقارنة بالربع املقابل 

من العام املا�سي، ومبتابعة م�ستويات الأ�سعار قطاعيا وعلى م�ستوى دولة الكويت ككل، فقد ارتفع 

متو�سط �سعر املرت املربع يف القطاع ال�ستثماري لي�سل اإىل م�ستويات “1984” دينارا، كما لوحظ 

ارتفاع طفيف يف �سعر املرت املربع يف القطاع ال�سكني لي�سل اإىل “628” دينار، بينما انخف�س �سعر 

املرت املربع يف القطاع التجاري ليبلغ “3179” دينار، وجتدر الإ�سارة اأنه �سيتم التطرق لتفا�سيل هذه 

التغريات يف الق�سم التايل من هذا التقرير.

�سكل )4(

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

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

�سكل )5( 

متو�سط �سعر املرت املربع الأهم القطاعات العقارية على م�ستوى دولة الكويت

خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع الثاين/ 2014(
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ثانيا: اأداء �سوق العقار الكويتي قطاعيا خالل الربع الثاين / 2014

القطاع ال�سكني

يف قيمة  بن�سبة “21 %”  زيادة  الربع احلايل، حمققا  ن�ساطا متزايدا خالل  ال�سكني  القطاع  �سهد 

التداولت التي حققها خالل الربع ال�سابق، وارتفاعا مبقدار “20 %” عن قيمة ال�سفقات يف القطاع 

مقارنة بالربع الثاين / 2013 م�ستحوذا على ما قيمته “600” مليون دينار وهو ما ي�سكل “42 %” 

من �سيولة �سوق العقار خالل الربع احلايل، كما �سهد هذا القطاع ارتفاعا ملحوظا يف اإجمايل عدد 

ال�سفقات بواقع “30 %” عن الربع ال�سابق، وبانخفا�س طفيف قارب “1 %” عن الربع املقابل من 

العام املا�سي وبواقع “1651” �سفقة ت�سكل “74.4 %” من اإجمايل ال�سفقات املنفذة يف ال�سوق، فيما 

انخف�س متو�سط قيمة ال�سفقة مقارنة بالربع ال�سابق لي�سل اإىل “363” األف دينار، اأي بانخفا�س 

قارب “7 %” ، بينما ي�سكل هذا املتو�سط ارتفاعا عن الربع املقابل من عام 2013 بواقع “21.3 %” 

يف متو�سط قيمة ال�سفقة.

�سكل )6(

 اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع ال�سكني

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

املربع  املرت  ا�سعار  اأن  اإل  املبيعات،  قيمة  يف  ال�سكني  القطاع  �سهده  الذي  الوا�سح  الرتفاع  ورغم 

ارتفعت مب�ستويات اأقل، حمافظة تقريبا على نف�س م�ستويات الأ�سعار ال�سائدة منذ الربع الرابع / 
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2013، حيث و�سل متو�سط �سعر املرت املربع يف القطاع ال�سكني ووفقا لل�سفقات العقارية امل�سجلة 
اإىل “628” دينارا، اي بارتفاع قارب “2 %”، علما باأن م�ستوى الأ�سعار احلايل يبقى الأعلى خالل 

الفرتة منذ الربع الأول /2013 وحتى نهاية الربع الثاين /2014.

�سكل )7( 

تطور �سعر املرت املربع )د.ك( يف القطاع ال�سكني 

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

ومتا�سيا يف الرتفاع يف اإجمايل قيمة ال�سفقات وعددها، فقد حقق موؤ�سر اإجمايل امل�ساحات املباعة 

يف القطاع ال�سكني خالل الربع احلايل ارتفاعا بواقع “6.6 %” حمققا “922” األف مرت مربع، وهو 

ما ي�سكل “70 %” من اإجمايل امل�ساحات املتداولة يف ال�سوق، اإل اأن هذا املوؤ�سر يبقى اأقل بن�سبة “6 

%” مما حققه القطاع مقارنة بالربع املقابل من العام 2013.

�سكل )8(

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

خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع الثاين/ 2014(
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مبيعات  الربع احلايل، فقد حققت  ال�سكني خالل  القطاع  املباعة يف  العقارات  اأنواع  وبا�ستعرا�س 

البيوت ارتفاعا ملحوظا لتبلغ ما ن�سبته “53 %” من اإجمايل قيمة العقارات املباعة يف القطاع، بينما 

انخف�ست ن�سبة مبيعات الأرا�سي ال�سكنية لتبلغ “44 %” فقط من اأجمايل قيمة العقارات املباعة.

�سكل )9(

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

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

وبدرا�سة اأعمق لبيانات اأ�سعار املرت املربع يف القطاع ال�سكني،  ورغم الرتفاع يف حجم ال�سيولة املوجه 

ل�سراء البيوت، اإل اأن قاعدة الرتفاع امل�ستمر منذ بداية عام 2013 يف اأ�سعار البيوت بداأت بالنح�سار 

مع ظهور عالمات حلركة ت�سحيحيه يف الأ�سعار كما توقعنا يف الن�سخة ال�سابقة من التقرير،  حيث 

انخف�س متو�سط �سعر املرت املربع للبيوت للمرة الأوىل منذ بداية عام   2013 لي�سل اإىل م�ستويات 

“801” دينار للمرت املربع بانخفا�س قارب “6.5 %” مقارنة بالربع ال�سابق، اإل اأنه يبقى اأعلى من 
امل�ستويات ال�سائدة خالل الربع املقابل من عام 2013 بن�سبة “11 %”، كما �سهدت الأرا�سي ال�سكنية 

لالأرا�سي  املربع  املرت  �سعر  لي�سل متو�سط  بن�سبة “2 %”  الأ�سعار  انخفا�سا طفيفا يف متو�سطات 

ال�سكنية ما قارب “490” دينارا اإل اأنه يبقى اأعلى من امل�ستويات ال�سائدة يف الربع املقابل من العام 

2013 مبا ن�سبته “10 %”.
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�سكل )10(

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

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

وبا�ستعرا�س املناطق الع�سر الأكرث تداول يف القطاع ال�سكني وعلى م�ستوى دولة الكويت، فقد جاءت 

من   ”% 17.6“ ي�سكل  ما  وهو  دينار  مليون  بواقع “102”  �سيولة  املناطق  كاأكرث  الفنيطي�س  منطقة 

واأبو  البحرية  الأحمد  الأحمد  �سباح  مناطق  من  كل  تلتها  ال�سكني،  القطاع  مبيعات  قيمة  اأجمايل 

من  ال�سكني على ما يقارب “54 %”  القطاع  الأكرث تداول يف  الع�سر  املناطق  فطرية، وقد حازت 

اإجمايل �سيولة القطاع ال�سكني، و “65 %” من اإجمايل امل�ساحة املباعة يف القطاع، مقابل “57 %” 

من اأجمايل عدد ال�سفقات املربمة يف القطاع ال�سكني.
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جدول )4(

 املناطق الع�سر االأكرث تداواًل يف القطاع ال�سكني )وفقا للقيمة االإجمالية لل�سفقات – ال�سيولة( 

خالل الربع الثاين/ 2014

املنطقةالرتتيب

اإجمايل 

قيمة 

ال�سفقات 

)م.د.ك(

)%( من  
قيمة 

ال�سفقات

اإجمايل 

امل�ساحة 

)األف .م(

)%( من 
اإجمايل 

امل�ساحة

عدد 

ال�سفقات

)%( من 
عدد 

ال�سفقات

 9.6%159.0 18.0%165.8 17.6%102.2الفنيطي�س1

 31.3%518.0 30.4%280.5 13.1%75.8�سباح االأحمد البحرية2

 8.8%145.0 6.7%62.1 7.5%43.5اأبو فطرية3

 1.4%23.0 2.0%18.2 2.6%15.1�سلوى4

 0.7%12.0 1.0%8.9 2.4%14.1عبداهلل ال�سامل5

 1.6%27.0 1.3%11.8 2.3%13.6ال�سديق6

 0.2%4.0 1.3%12.0 2.3%13.3اأبو حليفة7

 1.3%21.0 1.3%11.6 2.3%13.2ا�سبيلية8

 1.0%16.0 1.3%11.775 1.9%11.1القاد�سية9

 1.0%17.0 1.3%12.250 1.8%10.18الرميثية10

اإجمايل قيمة ال�سفقات يف القطاع 

)م.د.ك(
579.2

اإجمايل عدد ال�سفقات يف 

القطاع
1654

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	•

ا�ستمر القطاع ال�ستثماري يف احتالل احل�سة الأكرب من حجم �سيولة ال�سوق خالل الربع احلايل كما 

فعل يف الربع ال�سابق و الربع املقابل من العام 2013، اإل اأن وترية الرتفاع يف قيمة التداولت يف هذا 

القطاعات قد هداأت ن�سبيا مقارنة بفرتات �سابقة ت�سل اإىل بدايات العام 2013، ويف التفا�سيل فقد 

حقق القطاع ال�ستثماري حجم �سيولة بلغ “617” مليون دينار بارتفاع قارب “1 %” عن الربع ال�سابق، 

وبنمو مرتفع ي�سل اإىل “72 %” مقارنة بالربع الثاين من العام 2013، ورغم هذه الرتفاعات فقد 

انخف�س العدد الإجمايل لل�سفقات بواقع “5 %” مقارنة بالربع ال�سابق و “6 %” مقارنة بالربع 

املقابـل من عـام 2013 م�سـجال “512” �ســفقة فقـط،  فيما ارتـفـع متو�سـط حـجـم ال�سـفقة بـواقع

 “6.5 %” عن الربع ال�سابق، ومبا يفوق “83 %” عن الربع املقابل من العام 2013. 
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اإن حجم التداولت يف القطاع ال�ستثماري تظهر اإدراك امل�ستثمرين حلجم العوائد املجزية املتحققه 

يف القطاع واملقدرة ب “6 %” �سنويا وفقا لتقديرات بع�س اخلرباء، خا�سة مع ظهور اإ�سارات ارتفاع 

اإيجارات القطاع ال�ستثماري وخا�سة يف اإيجارات ال�سقق ال�ستثمارية والذي تقدره بع�س التقارير ب 

“30 – 60 %” خالل العام املن�سرم.

�سكل )11(

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

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

اإىل  لي�سل  القطاع  املربع يف  املرت  �سعر  متو�سط  كبريا يف  ارتفاعا  الأ�سعار  موؤ�سرات  اأظهرت  وقد 

اأي بارتفاع قارب “60 % عن الربع ال�سابق، ومبا ن�سبته “55 %” عن  م�ستويات “1984” دينار 

امل�ستويات ال�سائدة خالل الربع املقابل من عام 2013، وهي م�ستويات يرى العديد من خرباء ومتابعي 

الأن�سطة العقارية �سرورة متابعتها ومراقبتها من قبل اجلهات التنظيمية ل�سمان عدم تكون فقاعة 

�سعرية، تخوفا من اأن ل تعك�س الأ�سعار ال�سائدة يف ال�سوق القيمة القت�سادية احلقيقية للعقارات 

املتداولة.
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�سكل )12( 

تطور �سعر املرت املربع )د.ك( يف القطاع اال�ستثماري

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

القطاع  يف  مربع  مرت  األف   ”318“ م�ساحته  ما  بيع  مت  فقد  املتداولة،  امل�ساحات  بيانات  وبدرا�سة 

ال�ستثماري خالل الربع احلايل، وهو ما ي�سكل “24 %” من اأجمايل امل�ساحات املتداولة خالل الربع 

احلايل، ليكون م�ستوى امل�ساحات املباعة اأعلى من امل�ستوى ال�سائد منذ العام 2013 )با�ستثناء الربع 

املا�سي الذي �سهد �سفقة منفردة كبرية ن�سبيا يف القطاع ال�ستثماري(.

�سكل )13(

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

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

وقد ارتفعت ح�سة الأرا�سي ال�سثتمارية من �سيولة القطاع على ح�ساب البنايات والأنواع الأخرى، لت�سل 

اإىل “22 %” من �سيولة القطاع، مقابل “60 %” للبنايات، وما يقارب “2 %” لل�سقق ال�سثتمارية.
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�سكل )14(

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

عن الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع الثاين/ 2014( 

كما اأظهرت البيانات التف�سيلية لأ�سعار املرت املربع يف القطاع ال�ستثماري، ان الرتفاع يف املتو�سط 

فقد  القطاع،  املباعة يف  العقارات  واأنواع  مكونات  اأهم  بارتفاعات يف  مدفوعا  جاء  لالأ�سعار  العام 

حتقق ارتفاع بواقع “56 %” يف متو�سط �سعر املرت املربع للبنايات، مقابل ارتفاع بن�سبة “26 %” 

يف اأ�سعار املرت املربع لالأرا�سي ال�ستثمارية وارتفاع قارب “7 %” يف �سعر ال�سقق ال�ستثمارية التي 

بيعت ب�سكل منفرد.

�سكل )15(

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

للفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع االأول/ 2014(
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وبح�ساب موؤ�سر  املناطق الع�سر الأكرث تداول يف القطاع ال�ستثماري على م�ستوى دولة الكويت، فقد 

جاءت منطقة ال�ساملية يف املرتبة الأوىل بحجم �سيولة بلغت “157” مليون دينار، تلتها كل من املهبولة 

“85.7” مليون دينار و�سرق “68.7” مليون دينار، فيما جاءت منطقة ال�سعب البحري يف املرتبة 
العا�سرة بواقع “17.6” مليون دينار، علما اأن املناطق الع�سر الأكرث تداول يف القطاع ال�ستثماري قد 

ا�ستحوذت على ما يقارب “86.7 %” من �سيولة القطاع، و”83 %” من اأجمايل امل�ساحات املباعة 

يف القطاع، وما قارب “86 %” من عدد ال�سفقات املربمة يف القطاع ال�ستثماري خالل الربع الثاين 

من عام 2014.

جدول )5(

املناطق الع�سر االأكرث تداواًل يف القطاع اال�ستثماري )وفقا للقيمة االإجمالية لل�سفقات – ال�سيولة(

خالل الربع الثاين/ 2014

املنطقةالرتتيب

اإجمايل 

قيمة 

ال�سفقات 

)م.د.ك(

)%( من  
قيمة 

ال�سفقات

اإجمايل 

امل�ساحة 

)األف .م(

)%( من 
اإجمايل 

امل�ساحة

عدد 

ال�سفقات

)%( من عدد 
ال�سفقات

 13.0%66 22.2%70.5 25%157.8ال�ساملية1

 32.3%164 17.8%56.6 13.6%85.7املهبولة2

 1.2%6 4.6%14.7 10.9%68.7ال�سرق3

 12.0%61 10.1%32.0 9.9%62.7حويل4

 7.3%37 7.4%23.4 6.4%40.4الفروانية5

 4.1%21 8.2%26.1 5.6%35.4�سباح ال�سامل6

 0.4%2 2.5%7.8 5.4%33.8مدينة الكويت7

 4.5%23 5.1%16.3 4.3%27.0املنقف8

 2.2%11 3.0%9.5 2.8%17.8خيطان9

 9.1%46 2.4%7.7 2.8%17.6ال�سعب البحري10

630.9اإجمايل قيمة ال�سفقات يف القطاع )م.د.ك(
اإجمايل عدد ال�سفقات يف 

القطاع
507

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	•

�سجل القطاع التجاري حجم ال�سيولة الأعلى منذ بداية عام 2013 وحتى نهاية الربع الثاين من عام 

2014 حمققا اإجمايل حجم مبيعات بقيمة “193” مليون دينار، وبزيادة بواقع “89 %” عن الربع 
ال�سابق، وما فاق “70 %” مقارنة بالربع املقابل من عام 2013، جاء حجم ال�سيولة املرتفع موزعا 

على “32” �سفقة وهو ما يفوق عدد �سفقات الربع ال�سابق مبا ن�سبته “28 %” ، لكن عدد ال�سفقات 

يبقى دون العدد امل�سجل يف الربع الثاين/2013 والذي بلغ “73” �سفقة، وامللفت هنا ارتفاع  متو�سط 

قيمة ال�سفقة مبا ن�سبته “47.7 %” عن الربع ال�سابق، مقابل ارتفاع كبري قارب “288 %” عن الربع 

الثاين من عام 2013، جاء هذا الرتفاع نتاج �سفقات مرتفعة القيمة نفذت يف �سهر يونيو /2014، 

حيث احتل القطاع التجاري اربع �سفقات من اأ�سل الع�سر �سفقات الأكرب خالل الربع احلايل.

جتدر الإ�سارة هنا اإىل اأن الرتفاع الذي حتقق خالل الربع احلايل على �سيولة القطاع التجاري قد 

ل يعك�س تغريا هيكليا يف ن�ساط ال�سوق اأو القبال على هذا القطاع، ذلك اأن القطاع التجاري يت�سم 

بتذبذب اأعلى ن�سبيا يف متو�سط قيمة ال�سفقة واأ�سعار املرت املربع زمنيا عن بقية القطاعات الأخرى، 

وفقا خل�سائ�س العقارات املباعة خالل الربع الذي يغطيه التقرير مقارنة بتقارير �سابقة، الأمر الذي 

ي�ستوجب متابعة اأداء ال�سوق خالل الأ�سهر القادمة ملحاولة ا�ستنباط اأي تغريات اأو توجهات ي�سهدها 

الأ�سعار  م�ستويات  نف�س  على  احلفاظ  على  التجاري  القطاع  قدرة  مدى  وملتابعة  التجاري  القطاع 

وحجم ال�سفقات.

�سكل )16( 

اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع التجاري

خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع الثاين/ 2014( 
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وبرغم الرتفاع يف متو�سط قيمة ال�سفقة خالل الربع احلايل، فاإن تتبع متو�سطات اأ�سعار املرت املربع 

تظهر انخفا�سا مبقدرا “31 %” يف متو�سط �سعر املرت املربع مقارنة بالربع ال�سابق، لكن م�ستويات 

الأ�سعار تبقى اأعلى بكثري من امل�ستويات التي كانت �سائدة يف الربع الثاين من عام 2013، حيث بلغ 

متو�سط �سعر املرت املربع ما قيمته “3179” دينارا.

�سكل )17(

تطور �سعر املرت املربع )د.ك( يف القطاع التجاري

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

كما ت�ساعفت امل�ساحة املباعة خالل الربع احلايل لتبلغ ثالثة اأ�سعاف امل�ساحات املباعة خالل الربع 

املا�سي ولتبلغ “61” األف مرت مربع، لكنها تبقى اأقل من امل�ستويات التي �سادت يف الربع الثاين من 

عام 2013 والتي كانت اأعلى من متو�سط الن�ساط ال�سائد يف هذا القطاع يف حينها.

�سكل )18(

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

خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع الثاين/ 2014(
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كما اأظهرت البيانات ازدياد ح�سة البنايات التجارية املباعة خالل الربع احلايل على ح�ساب املجمعات والأرا�سي 

التجارية، لتحتل البنايات التجارية ما يفوق ن�سف قيمة ال�سفقات املنفذة يف القطاع خالل الربع احلايل.

�سكل )19(

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

)الربع االأول/ 2013 - الربع الثاين/ 2014(

وبالولوج اإىل تفا�سيل اأ�سعار املرت املربع يف القطاع التجاري، نالحظ انخفا�سا يف متو�سط �سعر املرت 

املربع لالأرا�سي التجارية، مقابل ارتفاعا يف اأ�سعار كل من البنايات واملجمعات التجارية، وهو انطباع 

عوائد  على  احل�سول  وامل�ساربني يف  امل�ستثمرين  رغبة  يعك�س  قد  القطاعات، مما  اأغلب  يف  �ساد 

�سريعة من عقارات ذات عائد متوا�سل.

�سكل )20(

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

خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع الثاين/ 2014(
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توزع كل  الكويت،  التجاري وعلى م�ستوى دولة  القطاع  تداول يف  املناطق  اأكرث  بيانات  اأظهرت  كما 

ال�سفقات يف ت�سع مناطق فقط احتلت القيمة الإجمالية من ال�سفقات املنفذة يف القطاع، بحيث كانت 

منطقة حويل يف املرتبة الأوىل وبن�سبة “22 %” من اإجمايل �سيولة القطاع خالل الربع احلايل، تلتها 

مناطق �سباح الأحمد البحرية وال�ساملية.

جدول )6(

املناطق االأكرث تداواًل يف القطاع التجاري )وفقا للقيمة االإجمالية لل�سفقات – ال�سيولة( 

خالل الربع الثاين/ 2014

املنطقةالرتتيب

اإجمايل قيمة 

ال�سفقات 

)م.د.ك(

 )%(
من  قيمة 

ال�سفقات

اإجمايل 

امل�ساحة 

)األف .م(

)%( من 
اإجمايل 

امل�ساحة

عدد 

ال�سفقات

)%( من 
عدد 

ال�سفقات

 31.3%10.0 23.9%14.6 22.6%43.7حويل1

 3.1%1.0 42.9%26.1 20.9%40.5�سباح االأحمد البحرية2

 15.6%5.0 10.3%6.3 18.6%35.9ال�ساملية3

 21.9%7.0 5.5%3.4 16.6%32.1القبلة4

 9.4%3.0 7.2%4.4 7.8%15.1الفحيحيل5

 6.3%2.0 5.8%3.5 7.8%15.0اجلهراء6

 3.1%1.0 2.1%1.3 2.8%5.5جليب ال�سيوخ7

 6.3%2.0 1.7%1.1 2.5%4.8الفروانية8

 3.1%1.0 0.6%0.342 0.5%1.0الرقعي9

193.4اإجمايل قيمة ال�سفقات يف القطاع )م.د.ك(
اإجمايل عدد 

ال�سفقات يف القطاع
32

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 احلريف وقطاع املخازن	•

يف حني مل ي�سهد قطاعي ال�سريط ال�ساحلي واملعار�س اأي تداولت خالل الربع احلايل، فقد �سهدر القطاع 

احلريف ارتفاعا كبريا يف اإجمايل ال�سيولة مرتفعا بن�سبة “123 %” مقارنة بالربع ال�سابق، ومبا ن�سبته “233 

%” مقارنة بالربع املقابل من عامل املا�سي (اإل اأن قيمة املبيعات يف هذا القطاع منخف�سة عادة الأمر الذي 
يحتم التعامل مع هذا الرتفاع ب�سيء من احلذر فهو ل يعك�س اأي تغري هيكلي يف اأداء ال�سوق)، وبحيث بلغت 

�سيولة القطاع ما قيمته “15” مليون دينار فقط، مقابل انخفا�س يف �سيولة قطاع املخازن لي�سل اإىل 

“6” مليون دينار فقط.
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�سكل )21(

اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف قطاع املخازن

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

�سكل )22(

اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع احلريف

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

وبتتبع موؤ�سرات اأ�سعار املرت املربع واإجمايل امل�ساحات املباعة يف قطاع املخازن والقطاع احلريف، فلم 

تظهر البيانات اأي تغريات هيكلية يف بنية القطاعني، حيث ارتفع متو�سط �سعر املرت املربع للقطاعني 

ارتفاعا طفيفا مع ارتفاع يف امل�ساحات املباعة لقطاع احلريف قابلها انخفا�س يف امل�ساحات املباعة 

يف قطاع املخازن.
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�سكل )23(

تطور �سعر املرت املربع )د.ك( يف القطاع احلريف

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

�سكل )24(

تطور �سعر املرت املربع )د.ك( يف قطاع املخازن

خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع الثاين/ 2014(
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�سكل )25(

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

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

�سكل )26(

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

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

خالل الربع الثاين/ 2014

حمافظة العا�سمة	•

ال�سفقات  اإجمايل قيمة  بلغ  ال�سيولة، بحيث  الثالثة يف حجم  املرتبة  العا�سمة يف  جاءت حمافظة 

املنفذة يف املحافظة ما ن�سبته “18 %” من اإجمايل ال�سفقات خالل الربع الثاين /2014، وجاءت 

هذه القيمة موزعة على “8.3 %” من عدد ال�سفقات املنفذة يف ال�سوق، حيث مت بيع ما يقارب “10 

بلغ  الربع احلايل، وقد  العا�سمة خالل  ال�سوق يف حمافظة  املتداولة يف  امل�ساحة  اإجمايل  %” من 
اإجمايل قيمة ال�سفقات ما قارب “256” مليون دينار منخف�سا بن�سبة “24 %” عن حجم املبيعات 

يف الربع ال�سابق، لكنها تبقى اأعلى بن�سبة “81 %” عن حجم املبيعات التي نفذت يف املحافظة خالل 

الربع املقابل من العام 2013. ترافق ذلك مع ارتفاع يف عدد ال�سفقات وانخفا�س يف متو�سط قيمة 

ال�سفقة لي�سل اإىل “1.4” مليون دينار.

�سكل )27(

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

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

املربع يف حمافظة  املرت  �سعر  متو�سط  ارتفاع  املحافظة  يف  املنفذة  ال�سفقات  بيانات  اأظهرت  كما 

العا�سمة بواقع “130 %” عن الربع ال�سابق، ومبا ن�سبته “57 %” عن الربع املقابل من عام 2013، 

ياأتي هذا الرتفاع الكبري ب�سبب انخفا�س متو�سط �سعر املرت املربع خالل الربع املا�سي متاأثرا ب�سفقة 

املتو�سط  اأقل من  املربع وجعلته  املرت  �سعر  اأثرت على متو�سط  العا�سمه  كبرية نفذت يف حمافظة 

ال�سائد منذ بداية العام 2013 وحتى نهاية الربع الثاين /2014.
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�سكل )28(

تطور �سعر املرت املربع )د.ك( يف حمافظة العا�سمة

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

كما اأظهرت ال�سجالت بيع م�ساحات فاقت املتو�سط ال�سائد منذ بداية عام 2013 )با�ستثناء الربع 

ال�سابق لل�سبب املذكور �سابقا(، ليبلغ موؤ�سر اإجمايل امل�ساحة املباعة خالل الربع احلايل “129” األف 

مرت مربع، وهو ما ي�سكل “10 %” من اإجمايل امل�ساحات املباعة يف ال�سوق خالل الربع احلايل.

�سكل )29(

اإجمايل امل�ساحة املباعة يف حمافظة العا�سمة )األف.م.م(

خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع الثاين/ 2014(
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اأظهر كل من قطاعي  العا�سمة، فقد  تداولت يف حمافظة  التي �سهدت  القطاعات  اأهم  وبدرا�سة 

ال�سكني والتجاري ارتفاعا يف ح�ستهما من اإجمايل حجم املبيعات بداخل املحافظة على ح�ساب القطاع 

ال�ستثماري، مع حفاظ القطاع ال�ستثماري على املرتبة الأوىل يف املحافظة مبا ن�سبته“%46.7” من 

اإجمايل قيمة التداولت يف املحافظة.

�سكل )30(

التوزيع الن�سبي لقيمة التداوالت الأهم القطاعات العقارية يف حمافظة العا�سمة

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

كما اأظهرت البيانات ارتفاع متو�سط �سعر املرت املربع لكل من قطاعي ال�سكني وال�ستثماري وب�سكل 

ملحوظ مرتافقا مع انخفا�س طفيف يف متو�سط �سعر املرت املربع التجاري يف حمافظة العا�سمة 

خالل الربع احلايل.

�سكل )31(

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

للفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع الثاين/ 2014(
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ويف حماولة للتعرف على اكرث املناطق اإقبال يف املحافظة من قبل امل�سرتين، قمنا ببناء جدول املناطق الع�سر الأكرث 

تداول، والذي اأظهر تقدم منطقة �سرق على بقية مناطق املحافظة وبواقع “26 %” من �سيولة ال�سوق يف املحافظة، 

علما باأن املناطق الع�سر الأكرث تداول احتلت ما ن�سبته “82 %” من اأجمايل �سيولة املحافظة، وما يقارب “62 %” من 

اأجمايل امل�ساحة املباعة موزعة على “52.5 %” من اإجمايل عدد ال�سفقات املنفذة يف املحافظة خالل الربع احلايل.

جدول )7(

املناطق االأكرث تداواًل يف حمافظة العا�سمة )وفقا للقيمة االإجمالية لل�سفقات – ال�سيولة(

خالل الربع الثاين/ 2014

املنطقةالرتتيب

اإجمايل قيمة 

ال�سفقات 

)م.د.ك(

)%( من  قيمة 
ال�سفقات

اإجمايل 

امل�ساحة 

)األف .م(

)%( من 
اإجمايل 

امل�ساحة

عدد 

ال�سفقات

)%( من 
عدد 

ال�سفقات

 3.3%6 11.4%14.7 26.8%68.7ال�سرق1

 1.1%2 6.1%7.8 13.2%33.8مدينة الكويت2

 3.8%7 2.6%3.4 12.5%32.1القبلة3

 4.4%8 6.7%8.6 6.7%17.2بنيد القار4

 6.6%12 6.9%8.9 5.5%14.1عبداهلل ال�سامل5

 8.7%16 9.1%11.8 4.3%11.1القاد�سية6

 4.4%8 4.9%6.3 3.5%9.1النزهة7

 9.3%17 5.7%7.4 3.5%9.1كيفان8

 4.9%9 5.4%6.9 3.2%8.1اخلالدية9

 6.0%11 3.8%4.9 2.9%7.4ال�سامية10

256اإجمايل قيمة ال�سفقات يف القطاع )م.د.ك(
اإجمايل عدد ال�سفقات 

يف القطاع
183

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 كويت

حمافظة حويل	•

�سهدت حمافظة حويل ارتفاعات على كل الأ�سعدة فيما يتعلق بحجم املبيعات وعدد ال�سفقات ومتو�سط قيمة 

ال�سفقة، لتحتل املرتبة الأوىل حجم ال�سيولة وبن�سبة قاربت “30 %” من اإجمايل �سيولة ال�سوق، وما يقارب “17 

%” من اإجمايل عدد ال�سفقات املنفذة يف ال�سوق خالل الربع احلايل، لي�سل اإجمايل حجم املبيعات يف املحافظة 
اإىل “423.5” مليون دينار موزعة على “374 �سفقة”، ولريتفع موؤ�سر متو�سط قيمة ال�سفقة اإىل “1.13” مليون 

دينار، اأي بارتفاع ن�سبته “60 %” يف متو�سط قيمة ال�سفقة، مقابل ارتفاعات و�سلت اإىل “80 %” يف قيمة 

املبيعات مقارنة بالربع ال�سابق، وارتفاع بن�سبة “39 %” مقارنة بالربع املقابل من عام 2013.
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�سكل )32(

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

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

ومل يخالف متو�سط �سعر املرت املربع الجتاه ال�سائد يف حمافظة حويل حيث و�سل متو�سط �سعر املرت 

اإىل “1810” دينار وهو امل�ستوى الأعلى منذ بداية العام 2013، مرتفعا بن�سبة “41 %” عن الربع 

ال�سابق، وبارتفاع ي�ساوي “60 %” عن متو�سط ال�سعر ال�سائد يف الربع الثاين /2013.

�سكل )33(

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

خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع الثاين/ 2014(
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كما ارتفع موؤ�سر اإجمايل امل�ساحات املباعة يف املحافظة لي�سل اإىل “234” األف مرت مربع، وهو ما 

ميثل “18 %” تقريبا من اإجمايل امل�ساحة املباعة يف ال�سوق خالل الربع احلايل، اإل اأنه يبقى اأقل 

بن�سبة “13 %” من امل�ستوى ال�سائد يف الربع الثاين /2013.

�سكل )34(

اإجمايل امل�ساحة املباعة يف حمافظة حويل )األف.م.م(

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

الربع  مرتفعا عن  املحافظة  املبيعات يف  �سيطرته على حجم  ال�ستثماري على  القطاع  كما حافظ 

ال�سابق، كما اأظهر القطاع التجاري ارتفاعا ملحوظا، علما اأن هذه الرتفاعات جاءت على ح�ساب 

انخفا�س وا�سح يف ح�سة القطاع ال�سكني يف املحافظة.

�سكل )34(

التوزيع الن�سبي لقيمة التداوالت الأهم القطاعات العقارية يف حمافظة حويل

خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع الثاين/ 2014(
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ومبتابعة اأ�سعار املرت املربع قطاعيا داخل املحافظة، فقد ارتفع متو�سط �سعر املرت املربع الإ�ستثماري 

وال�سكني يف حمافظة حويل مقابل انخفا�س طفيف يف متو�سط �سعر املرت املربع للقطاع التجاري 

بداخل املحافظة خالل الربع احلايل.

�سكل )36(

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

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

وبتتبع املناطق الأكرث تداول يف حمافظة حويل، فقد احتلت منطقة ال�ساملية  املرتبة الأوىل بن�سبة 

“46 %” من اإجمايل قيمة املبيعات يف املحافظة، تلتها كل من منطقتي حويل وال�سعب البحري، 
وهو ما قد يعزز النطباع ال�سائد يف ارتفاع القيمة الإيجارية يف هذه املناطق الأمر الذي يعزز من 

تناف�سيتها طمعا يف الريع الإيجار ياملتحقق يف حال الرغبة يف ال�ستثمار طويل اأو متو�سط الأجل يف 

عقارات هذه املناطق.
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جدول )8(

املناطق االأكرث تداواًل يف حمافظة حويل )وفقا للقيمة االإجمالية لل�سفقات – ال�سيولة( 

خالل الربع الثاين/ 2014

املنطقةالرتتيب

اإجمايل قيمة 

ال�سفقات 

)م.د.ك(

 )%(
من  قيمة 

ال�سفقات

اإجمايل امل�ساحة 

)األف .م(

)%( من 
اإجمايل 

امل�ساحة

عدد 

ال�سفقات

)%( من 
عدد 

ال�سفقات

 20.1%75 33.7%78.88 46.3%196.0ال�ساملية1

 19.0%71 19.9%46.55 25.1%106.3حويل2

 12.3%46 3.3%7.70 4.1%17.6ال�سعب البحري3

 5.9%22 5.7%13.40 4.0%17.0اجلابرية4

 6.1%23 7.8%18.17 3.6%15.1�سلوى5

 7.2%27 5.0%11.80 3.2%13.6ال�سديق6

 4.5%17 5.2%12.25 2.4%10.2الرميثية7

 4.5%17 3.6%8.46 2.2%9.4ال�سالم8

 5.1%19 3.3%7.82 2.2%9.4الزهراء9

 4.0%15 4.2%9.88 2.0%8.5م�سرف10

اإجمايل قيمة ال�سفقات يف القطاع 

)م.د.ك(
424

اإجمايل عدد ال�سفقات يف 

القطاع
374

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	•

رغم ا ارتفاع بن�سبة “3 %” يف اإجمايل حجم املبيعات يف املحافظة، فقد بقيت حمافظة الفروانية يف 

املرتبة القبل اأخرية يف اإجمايل حجم املبيعات يف ال�سوق العقاري ومبا ن�سبته “11.2 %” من اإجمايل 

حجم املبيعات يف ال�سوق للربع احلايل، كما �سهدت املحافظة ارتفاعا يف عدد ال�سفقات وانخفا�سا 

طفيفا يف متو�سط قيمة ال�سفقة.
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�سكل )37(

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

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

اأو  ارتفاع  مع  تقريبا،  امل�ستويات  نف�س  على  املباعة  وامل�ساحات  الأ�سعار  متو�سطات  حافظت  كما 

انخفا�س غري ملمو�س، لي�سل متو�سط �سعر املرت املربع يف حمافظة الفروانية اإىل “1350” دينار، مع 

ت�سجيل مبيعات بواقع “118” األف مرت مربع خالل الربع احلايل.

�سكل )38(

تطور �سعر املرت املربع )د.ك( يف حمافظة الفروانية

خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع الثاين/ 2014(
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�سكل )39(

اإجمايل امل�ساحة املباعة يف حمافظة الفروانية )األف.م.م(

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

وقد �سهدت قطاعات ال�ستثماري وال�سكني واحلريف ارتفاعات يف حجم مبيعاتها الن�سبية يف املحافظة 

على ح�ساب انخفا�س يف ح�سة مبيعات القطاع التجاري يف املحافظة، والذي انخف�س لي�سل اإىل 

“7.1 %” فقط من اإجمايل قيمة التداولت خالل الربع احلايل.

�سكل )40(

التوزيع الن�سبي لقيمة التداوالت الأهم القطاعات العقارية يف حمافظة الفروانية

خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع الثاين/ 2014(
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وتظهر بيانات متو�سطات الأ�سعار، اأن النخفا�س يف ح�سة القطاع التجاري ترافقت مع انخفا�س يف 

متو�سط �سعر املرت املربع التجاري يف حمافظة الفروانية، بينما ارتفع املتو�سط ال�سعري للمرت املربع 

لكل من قطاعي ال�سكني وال�ستثماري.

�سكل )41(

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

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

فقد جاءت  احلايل،  الربع  املبيعات خالل  من  م�ستوى  اأعلى  �سهدت  التي  الع�سر  املناطق  وبتجميع 

منطقة الفروانية يف املرتبة الأوىل بن�سبة “30 %” من اإجمايل املبيعات يف املحافظة خالل الربع 

احلايل، علما اأن املناطق الع�سر الأكرث تداول قد احتلت ما يقارب “94 %” من اإجمايل مبيعات 

الربع  الفروانية خالل  الإجمايل يف حمافظة  ال�سفقات  “85 %” من عدد  املحافظة موزعة على 

الثاين /2014.
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جدول )9(

املناطق االأكرث تداواًل يف حمافظة الفروانية )وفقا للقيمة االإجمالية لل�سفقات – ال�سيولة(

خالل الربع الثاين/ 2014

املنطقةالرتتيب

اإجمايل قيمة 

ال�سفقات 

)م.د.ك(

)%( من  قيمة 
ال�سفقات

يف املحافظة

اإجمايل امل�ساحة

املباعة يف 

املحافظة

 )األف .م(

)%( من 
اإجمايل 

امل�ساحة 

املباعة يف 

املحافظة

عدد 

ال�سفقات

)%( من 
عدد 

ال�سفقات

 19.0%43 23.6%27.88 30.3%48.3الفروانية1

 9.3%21 10.8%12.76 13.4%21.3جليب ال�سيوخ2

 10.2%23 11.8%13.95 13.1%20.9خيطان3

 9.3%21 9.8%11.61 8.3%13.2ا�سبيلية4

 7.1%16 3.4%4.00 7.9%12.6العار�سية احلرفية5

 2.7%6 4.1%4.84 6.1%9.6الرقعي6

 7.1%16 7.8%9.20 6.0%9.6العار�سية7

 7.1%16 7.0%8.29 3.7%5.9االأندل�س8

 5.8%13 6.1%7.20 2.8%4.5�سباح النا�سر9

 8.0%18 4.3%5.08 2.2%3.5الفردو�س10

اإجمايل قيمة ال�سفقات يف املحافظة 

)م.د.ك(
159

اإجمايل عدد ال�سفقات يف 

املحافظة
226

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 يف عدد ال�سفقات املنفذة خالل الربع احلايل ومبا يفوق 

“ 42 %” من اأجمايل عدد ال�سفقات املنفذة يف ال�سوق، غري خمالفة ملا كان �سائدا منذ بداية العام 
2013، كما حلت يف املرتبة الثانية يف اإجمايل قيمة ال�سفقات املنفذة خالل الربع احلايل وبن�سبة 

“23.6 %”  من اإجمايل قيمة املبيعات يف ال�سوق، ومبا ن�سبته “38 %” من اأجمايل امل�ساحات املباعة 
اأما على �سعيد حجم ال�سيولة فقد ارتفعت  اأي�سا،  يف ال�سوق لتحتل املرتبة الأوىل يف هذا املوؤ�سر 

لت�سل اإىل “336” مليون دينار كويتي وهي القيمة الأعلى منذ بداية عام 2013 اأي�سا، باملقابل فقد 

انخف�س متو�سط قيمة ال�سفقة قليال مرتافقا مع ارتفاع وا�سح يف العدد الإجمايل لل�سفقات.
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�سكل )42(

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

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

ترافقت هذه الرتفاعات مع انخفا�س بواقع “5 %” يف متو�سط �سعر املرت املربع مقارنة مع الربع 

ال�سابق، اإل اأن م�ستويات الأ�سعار احلالية تفوق بن�سبة “75 %” امل�ستويات التي كانت �سائدة خالل 

الربع الثاين من عام 2013، مع ارتفاع يف اإجمايل امل�ساحات املباعة مقارنة مع الربع ال�سابق.

�سكل )43(

تطور �سعر املرت املربع )د.ك( يف حمافظة االأحمدي

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



47

الربــع الثاني لسنــة 2014

�سكل )44(

اإجمايل امل�ساحة املباعة يف حمافظة االأحمدي )األف.م.م(

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

كما ارتفعت ح�سة كل من القطاعني ال�سكني والتجاري ب�سكل وا�سح على ح�ساب احل�سة الن�سبية 

اإجمايل قيمة ال�سفقات املنفذة يف املحافظة خالل الربع الثاين /2014،  للقطاع ال�ستثماري من 

حيث و�سل القطاع التجاري اإىل ح�سة ن�سبية قاربت “16.5 %” وهي الأعلى منذ بداية عام 2013 

وحتى الآن بداخل املحافظة.

�سكل )45(

احل�سة الن�سبية لقيمة التداوالت الأهم القطاعات العقارية يف حمافظة االأحمدي

خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع الثاين/ 2014(
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وبا�ستعرا�س م�ستويات الأ�سعار قطاعيا يف املحافظة، تظهر انخفا�سات طفيفة يف متو�سط اأ�سعار 

يف  التجاري  املرت  اأ�سعار  م�ستويات  يف  ن�سبيا  اأكرب  انخفا�س  مع  وال�ستثماري،  ال�سكني  القطاعني 

املحافظة وكما يظهر ال�سكل التايل.

�سكل )46(

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

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

املرتبة  البحرية يف  الأحمد  الأكرث تداول يف املحافظة فقد جاءت منطقة �سباح  املناطق  وبتجميع 

الأوىل، تبعتها كل من املهبولة واملنقف، وقد غطت هذه املناطق الع�سر ما يفوق “90 %” من اإجمايل 

حجم املبيعات وامل�ساحات املباعة واإجمايل عدد ال�سفقات املنفذة يف املحافظة.
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جدول )10(

املناطق االأكرث تداواًل يف حمافظة االأحمدي )وفقا للقيمة االإجمالية لل�سفقات – ال�سيولة(

خالل الربع الثاين/ 2014

املنطقةالرتتيب

اإجمايل قيمة 

ال�سفقات 

)م.د.ك(

 )%(
من  قيمة 

ال�سفقات

يف املحافظة

اإجمايل 

امل�ساحة

املباعة يف 

املحافظة

 )األف .م(

)%( من 
اإجمايل 

امل�ساحة 

املباعة يف 

املحافظة

عدد 

ال�سفقات

)%( من 
عدد 

ال�سفقات

 54.9%519 60.8%306.58 34.5%116.3�سباح االأحمد البحرية1

 18.3%173 11.4%57.39 25.6%86.2املهبولة2

 4.0%38 4.4%22.10 9.4%31.6املنقف3

 2.2%21 3.8%19.30 9.1%30.7الفحيحيل4

 2.2%21 4.7%23.72 8.2%27.4اأبو حليفة5

 1.7%16 2.3%11.53 3.3%11.3الفنطا�س6

 1.9%18 1.5%7.54 1.9%6.4العقيلة7

 2.0%19 2.0%9.94 1.5%5.1ال�سباحية8

 3.9%37 2.9%14.80 1.4%4.7اخلريان9

 1.5%14 1.1%5.77 1.0%3.4الرقة10

337اإجمايل قيمة ال�سفقات يف املحافظة )م.د.ك(
اإجمايل عدد ال�سفقات 

يف املحافظة
945

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	•

الربع  ال�سفقات خالل  املبيعات وعدد  الأخرية من حيث قيمة  املرتبة  جاءت حمافظة اجلهراء يف 

حيث  ال�سفقة،  قيمة  ومتو�سط  ال�سفقات  وعدد  املبيعات  قيمة  اإجمايل  يف  انخفا�س  مع  احلايل، 

بلغ اإجمايل قيمة التداول يف القطاع ما قيمته “38” مليون دينار، فيما بلغ متو�سط �سعر ال�سفقة 

“465” األف دينار.
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�سكل )47(

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

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

ومع انخفا�س حجم امل�ساحة الكلية املباعة يف املحافظة فقد حافظت اأ�سعار املرت املربع على نف�س 

امل�ستوى تقريبا لي�سل متو�سط �سعر املرت املربع يف حمافظة اجلهراء ما قيمته “1077” دينار، فيما 

انخف�س موؤ�سر امل�ساحات املباعة لي�سل اإىل “35” األف مرت مربع فقط.

�سكل )48(

تطور �سعر املرت املربع )د.ك( يف حمافظة اجلهراء

خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع الثاين/ 2014(
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�سكل )49(

اإجمايل امل�ساحات املباعة يف حمافظة اجلهراء )األف.م.م(

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

مبيعات  ملحوظ على ح�ساب ح�سة  ب�سكل  والتجاري  ال�سكني  كل من قطاعي  ارتفعت ح�سة  وقد 

من  فقط   ”%  7.3“ اإىل  املبيعات  اإجمايل  من  ح�سته  لت�سل  انخف�س  والذي  ال�ستثماري  القطاع 

اإجمايل مبيعات العقار يف املحافظة.

�سكل )50(

التوزيع الن�سبي لقيمة التداوالت الأهم القطاعات العقارية يف حمافظة اجلهراء

خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع الثاين/ 2014(
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واأظهرت بيانات متو�سطات الأ�سعار ح�سب القطاعات بداخل املحافظة ارتفاع متو�سط �سعر املرت 

بداخل  ال�سكني  املربع  املرت  �سعر  انخفا�س طفيف يف متو�سط  وال�ستثماري مقابل  التجاري  املربع 

املحافظة.

�سكل )51(

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

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

وقد توزعت كل �سفقات املحافظة على ت�سع مناطق فقط، جاءت مدينة اجلهراء يف مقدمتها بح�سة 

بلغت “57 %” من اأجمايل �سيولة ال�سوق يف املحافظة، تلتها كل من منطقتي �سعد العبداهلل وجابر 

الأحمد.
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جدول )11(

املناطق االأكرث تداواًل يف حمافظة اجلهراء )وفقا للقيمة االإجمالية لل�سفقات – ال�سيولة(

خالل الربع الثاين/ 2014

املنطقةالرتتيب

اإجمايل 

قيمة 

ال�سفقات 

)م.د.ك(

)%( من  
قيمة 

ال�سفقات

يف املحافظة

اإجمايل 

امل�ساحة

املباعة يف 

املحافظة

 )األف .م(

)%( من 
اإجمايل 

امل�ساحة 

املباعة يف 

املحافظة

عدد 

ال�سفقات

)%( من 
عدد 

ال�سفقات

 17.1%14 27.1%9.58 56.8%21.6اجلهراء1

 42.7%35 39.0%13.80 25.1%9.6�سعدالعبداهلل2

 8.5%7 7.9%2.80 4.1%1.6جابر االأحمد3

 11.0%9 6.9%2.45 3.4%1.3الواحة4

 7.3%6 5.3%1.89 3.1%1.2العيون5

 6.1%5 6.9%2.42 3.1%1.2الق�سر6

 3.7%3 3.4%1.20 2.4%0.9القريوان7

 2.4%2 2.3%0.80 1.3%0.5النعيم8

 1.2%1 1.2%0.44 0.6%0.2�سباح االأحمد البحرية9

اإجمايل قيمة ال�سفقات يف املحافظة 

)م.د.ك(
38

اإجمايل عدد ال�سفقات يف 

املحافظة
82

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 الكبري	•

حققت حمافظة مبارك الكبري املرتبة الرابعة على م�ستوى ال�سوق يف القيمة الإجمالية للتداولت 

خالل الربع احلايل، وبقيمة “211” مليون دينار، وبن�سبة قاربت “15 %” من اإجمايل �سيولة ال�سوق 

خالل الربع احلايل، حمافظة على نف�س امل�ستويات ال�سائدة تقريبا خالل الربع ال�سابق، مع انخفا�س 

يف عدد ال�سفقات وارتفاع ملحوظ يف متو�سط قيمة ال�سفقة.
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�سكل )52(

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

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

ومع ارتفاع موؤ�سر امل�ساحات املباعة يف املحافظة خالل الربع احلايل لت�سل اإىل “292” األف مرت 

مربع، فقد انخف�س متو�سط �سعر املرت املربع يف املحافظة لي�سل اإىل “725” دينار مقاربنة مبتو�سط 

بلغ “830” دينارا خالل الربع ال�سابق.

�سكل )53(

تطور �سعر املرت املربع )د.ك( يف حمافظة مبارك الكبري

 خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع الثاين/ 2014(
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�سكل )54(

اإجمايل امل�ساحة املباعة يف حمافظة مبارك الكبري )األف.م.م(

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

كما اأظهر التوزيع الن�سبي للقطاعات املختلفة بداخل املحافظة ا�ستمرار ا�ستحواذ القطاع ال�سكني 

على معظم �سيولة ال�سوق يف املحافظة مع ارتفاع طفيف جاء على ح�ساب ح�سة القطاع ال�ستثماري 

خالل الربع احلايل.

�سكل )55(

التوزيع الن�سبي لقيمة التداوالت الأهم القطاعات العقارية يف حمافظة مبارك الكبري

خالل الفرتة )الربع االأول/ 2013 - الربع الثاين/ 2014( 
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فيما اأظهرت بيانات متو�سطات الأ�سعار ح�سب القطاعات، حدوث انخفا�سات يف متو�سط �سعر املرت 

املربع لكال القطاعني ال�سكني وال�ستثماري يف املحافظة مقارنة بالربع ال�سابق، اإل اأنها تبقى اأقل 

اأعلى من م�ستويات الأ�سعار ال�سائدة يف الربع املثابل من العام 2013.

�سكل )56(

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

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

توزعت  فقد  احلايل،  الربع  خالل  الكبري  مبارك  حمافظة  يف  تداول  الأكرث  املناطق  وبا�ستعرا�س 

ال�سفقات العقارية على ع�سر مناطق فقط، جاءت الفنيطي�س يف مقدمتها تلتها كل من منطقتي اأبو 

فطرية و�سباح ال�سامل، يظهر اجلدول التايل بقية التفا�سيل.
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جدول )12(

املناطق االأكرث تداواًل يف حمافظة مبارك الكبري )وفقا للقيمة االإجمالية لل�سفقات – ال�سيولة(

خالل الربع الثاين/ 2014

املنطقةالرتتيب

اإجمايل 

قيمة 

ال�سفقات 

)م.د.ك(

 )%(
من  قيمة 

ال�سفقات

يف املحافظة

اإجمايل 

امل�ساحة

املباعة يف 

املحافظة

 )األف .م(

)%( من 
اإجمايل 

امل�ساحة 

املباعة يف 

املحافظة

عدد 

ال�سفقات

)%( من 
عدد 

ال�سفقات

 39.1%159 56.9%165.80 48.3%102.2الفنيطي�س1

 36.6%149 22.0%64.11 21.7%45.8اأبوفطرية2

 11.1%45 12.7%37.10 20.4%43.2�سباح ال�سامل3

 5.7%23 3.3%9.55 3.9%8.3امل�سايل4

 2.7%11 1.4%4.06 1.6%3.5مبارك الكبري5

 1.0%4 1.3%3.82 1.5%3.3اأبو احل�سانية6

 1.2%5 0.7%2.00 0.9%1.9العدان7

 1.2%5 0.7%2.00 0.8%1.6الق�سور8

 1.0%4 0.5%1.60 0.6%1.2القرين9

 0.5%2 0.5%1.50 0.2%0.4امل�سيلة10

اإجمايل قيمة ال�سفقات يف املحافظة 

)م.د.ك(
211

اإجمايل عدد ال�سفقات يف 

املحافظة
407

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



58

الربــع الثاني لسنــة 2014

اخلال�سة

ا�ستمرت وترية الرتفاع التي ي�سهدها �سوق العقار الكويتي منذ بداية عام 2013، ليحقق ال�سوق حجم 

مبيعات بلغ “2.2” مليار دينار كويتي حمققا ن�سبة منو – على اأ�سا�س ربعي - فاقت “14 %” مقارنة 

بالربع الأول من عام 2014، جاء هذا الرتفاع بدعم من القطاعني ال�سكني الذي حقق منوا مبقدار 

“20 %” والتجاري بن�سبة منو بلغت “89 %”،  بينما راوح القطاع ال�ستثماري مكانه مع ارتفاع مل 
يتجاوز “1 %” مقارنة بالربع ال�سابق، كما ارتفع العدد الإجمايل لل�سفقات املنفذة يف ال�سوق لي�سل 

اإىل “2219” �سفقة مرتفعا مبا ن�سبته “19.3 %” عن الربع املا�سي، مقابل ارتفاع قارب “25 %” 

يف متو�سط قيمة ال�سفقة، كما اأظهر ال�سوق اإ�سارات على احتمالية جتاوزه لعتبة حجم املبيعات التي 

الأول من عام  الن�سف  بيانات  اأظهرت  دينار، حيث  “4.4” مليار  والبالغة   2007 حتققت يف عام 

2014 حتقيق ال�سوق حلجم مبيعات بلغ “60 %” من اإجمايل حجم املبيعات التي حتققت خالل 
العام 2007.

ويف التفا�سيل فقد تراجعت ح�سة القطاع ال�ستثماري من اإجمايل �سيولة ال�سوق لت�سل اإىل ن�سبة 

“43.1 %” مقابل ارتفاع يف ح�سة القطاع ال�سكني والذي ناهز “42 %” من اأجمايل القيمة، مقابل 
ارتفاع يف ح�سة القطاع التجاري والتي اقرتبت من “13.5 %”، كما احتلت ال�سفقات املنفذة من 

خالل عقود ما ن�سبته “94 %” من اإجمايل ال�سفقات املنفذة خالل الربع الثاين من عام 2014. 

�سباح  تلتها  ال�ساملية  جاءت  فقد  التداول،  من  م�ستويات  اأعلى  �سهدت  التي  املناطق  وبا�ستعرا�س 

الأحمد  �سباح  منطقة  احتلت  بينما  املبيعات،  قيمة  حيث  من  املناطق  مقدمة  البحرية يف  الأحمد 

البحرية واملهبولة على التوايل املرتبتني الأوىل والثانية يف العدد الإجمايل لل�سفقات يف ال�سوق.

ارتفع  فقد  ال�سوق،  يف  املباعة  امل�ساحة  واإجمايل  املربع  املرت  �سعر  متو�سط  موؤ�سرات  وبا�ستعرا�س 

متو�سط �سعر املرت املربع يف القطاع ال�ستثماري وب�سكل لفت لي�سل اإىل م�ستويات “1984” دينارا 

للمرت املربع مرتفعا مبا ن�سبته “59 %” عن ما كان �سائدا يف الربع الأول من عام 2014، بينما حدث 

ارتفاع طفيف يف متو�سط اأ�سعار املرت املربع يف القطاع ال�سكني مل يتجاوز “2 %” ليكون متو�سط 

�سعر املرت املربع مقاربا مل�ستويات “628” دينارا، بينما انخف�س متو�سط �سعر املرت املربع يف القطاع 

التجاري لي�سل اإىل “3179” دينارا اأي اأقل من امل�ستويات ال�سائدة خالل الربع ال�سابق مبا يزيد عن 

“30 %”، باملقابل فقد انخف�س موؤ�سر اإجمايل امل�ساحة املباعة خالل الربع احلايل ليقارب “1.3” 
مليون مرت مربع، مرتاجعا من ما يقارب “1.4” مليون مرت مربع خالل الربع ال�سابق.

وبدرا�سة تطورات ال�سوق على م�ستوى املحافظات، فقد جاءت حمافظة حويل يف املرتبة الأوىل يف 

حجم ال�سيولة تلتها كل من حمافظة الأحمدي والعا�سمة، حيث ارتفع حجم املبيعات يف حمافظة 

حويل بن�سبة “39 %” لي�سل اإىل م�ستوى “423” مليون دينار، مقابل تراجع يف حجم املبيعات يف 

حمافظة العا�سمه قارب “25 %” لي�سل حجم املبيعات الإجمايل يف املحافظة اإىل اأقل من  “257” 

مليون دينار، ويف املقابل فقد حققت كل املحافظات با�ستثناء حمافظة اجلهراء ارتفاعات متفاوته يف 
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موؤ�سر القيمة الإجمايل للمبيعات خالل الربع احلايل مقارنة بالربع الأول من عام 2014.

ختاما، ورغم العالمات التي تظهر يف ال�سوق والتي تتنباأ با�ستمرار الرتفاعات يف م�ستويات حجم 

القادمة،  القليلة  الأ�سهر  خالل  جدرية  اقت�سادية  اأو  ت�سريعية  تغريات  اأي  يح�سل  مل  ما  املبيعات 

فلم يظهر ال�سوق اأي اإ�سارات تتنباأ بتغريات هيكلية يف بنية ال�سوق، مع توقعنا با�ستمرار ال�سغوط 

الت�ساعدية  وخا�سة يف القطاع ال�ستثماري مع عالمات الرتفاع يف الريع الإيجاري والقبال املتزايد. 
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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:  يناير/2013 وحتى نهاية 

يونيو/2014.

عدد ال�سفقات:

بلغ عدد ال�سفقات التي مت تغطيتها خالل الفرتة املذكورة “13113” �سفقة، بواقع “12189 عقود” و 

“922 وكالت”، بينما ا�ستخدمت البيانات ال�سهرية الإجمالية حل�ساب اإجماليات ال�سهور والأرباع.

الت�سنيف والتجميع الزمني:  

اإجماليات �سهرية واأ�سبوعية،  اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق  على �سكل  تن�سر البيانات من قبل 

نقوم با�ستخدام املجاميع 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 

يف  امل�ستخدمة  ربعيا(  �سهريا،  )اأ�سبوعيا،  التجميع  طريقة  اإىل  بو�سوح  الإ�سارة  مت  كما  العقاري، 

الأ�سكال واجلداول واملوؤ�سرات الإح�سائية الواردة يف التقرير كل يف مكانه.

امل�سميات والتجميع:

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

الذي  القطاع  اأو  العقار  وو�سف  املناطق  لأ�سماء  ال�سفقات  تفا�سيل  الواردة يف  امل�سميات  اختالف 

ينتمي اإليه.

�سمولية قاعدة البيانات:

يف حني تغطي قاعدة البيانات جميع ال�سفقات التي متت يف �سوق العقار الكويتي واملوثقة لدى اإدارة 

الت�سجيل العقاري، اإل اأن هذه البيانات ل حتتوي على تفا�سيل تتعلق بخ�سائ�س العقار التف�سيلية )عمر 

العقار، نوعية التاأثيث والتجهيز، واملوقع التف�سيلي للعقار وخالفه(. ومع غياب بيانات تف�سيلية تظهر 
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اخل�سائ�س الكاملة للعقار ، فقد مت ا�ستخدام اإجمايل قيمة ال�سفقة/ال�سفقات، وامل�ساحات املباعة  

)باملرت املربع( يف ح�ساب متو�سطات �سعر املرت املربع للمناطق والقطاعات واأنواع العقارات املختلفة.

نوع ال�سفقات )عقود ووكاالت(:

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

ذلك يف مكانه. 

القطاعات:

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(، 
احلريف   القطاع  ال�ساحلي،  ال�سريط  قطاع  املخازن،  قطاع  التجاري،  القطاع  ال�ستثماري،  القطاع 

وقطاع املعار�س.
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قائمة امل�سطلحات واالخت�سارات

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

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

اأو القطاع اخلا�س. 

املناطق املخ�س�سة لل�سكن اال�ستثماري:

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�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:

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

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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