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املقــدمــــة

ير�سد التقرير العقاري يف عدده الثالث والثالثون التطورات التي �سهدها �سوق العقار الكويتي خالل الربع الأول من 

عام 2016، حيث مل ي�ساعد التح�سن الن�سبي الذي �سهدته م�ستويات اأ�سعار النفط خالل الربع الأول من العام اإثر 

التوقعات بتجميد منظمة الدول امل�سدرة للبرتول “اأوبك” مل�ستويات اإنتاجها يف حت�سن م�ستويات مبيعات �سوق العقار 

الكويتي خالل ال�سهر، حيث ل زال ال�سوق ي�سهد مزيدا من ال�سغوط على م�ستويات الأ�سعار وم�ستويات املبيعات 

ا�ستكمال ملوجة الرتاجع التي ي�سهدها ال�سوق منذ ما يزيد عن العام، الأمر الذي يعك�س ا�ستمرار حالة التخوف 

من الآفاق القت�سادية امل�ستقبلية والتي دفعت العديد من امل�ستثمرين لتاأجيل اأو تخفيف اأن�سطتهم ال�ستثمارية يف 

القطاع العقاري انتظارا لإ�سارات اأو تطورات اقت�سادية اإيجابية يف امل�ستقبل املنظور.

ومبتابعة اأداء ال�سوق خالل الربع الأول من العام، ت�سري بيانات مبيعات العقار اإىل تراجع يف موؤ�سرات ال�سوق ولكافة 

القطاعات العقارية با�ستثناء القطاع التجاري الذي �سهد ن�ساطا اأف�سل من ذلك امل�سجل يف الربع ال�سابق والربع 

بالربع  مقارنة   ”%10“ بنحو  الإجمالية  العقار  مبيعات  موؤ�سر  تراجع  فقد  املجمل  ويف  املا�سي،  العام  من  املقابل 

ال�سابق، حيث بلغت قيمة املبيعات نحو “747” مليون دينار كويتي فقط )عقود ووكالت( مقارنة بنحو  “828” مليون 

قيمة  بلغت  �سنوي، حيث  اأ�سا�س  “22%” على  بن�سبة  تراجعا  املبيعات  لي�سجل م�ستوى  ال�سابق،  الربع  دينار خالل 

مبيعات ال�سوق خالل الربع الأول من عام 2015 نحو “956” مليون دينار كويتي، لي�ستمر تاأثر ال�سوق بتبعات تراجع 

فر�س  الذي  الأمر  املنطقة  يف  واجليو�سيا�سية  القت�سادية  التطورات  من  التخوف  حالة  وا�ستمرار  النفط  اأ�سعار 

حالة من الهدوء على �سوق العقار الكويتي انتظارا لتح�سن م�ستقبلي يف الآفاق القت�سادية على امل�ستويني املحلي 

والعاملي.

كما تراجع موؤ�سر العدد الإجمايل لل�سفقات املنفذة يف ال�سوق بنحو “9%” على اأ�سا�س ربعي ومبا قارب “29%” على 

اأ�سا�س �سنوي ليبلغ نحو “1242” �سفقة مقارنة بنحو “1359” �سفقة خالل الربع ال�سابق، وليبقى موؤ�سر متو�سط 

 ”%1“ الواحدة، مرتاجعا بن�سبة  األف دينار كويتي لل�سفقة   ”601“ قيمة ال�سفقة الأقل تراجعا، حيث �سجل نحو 

 2015 الأول من عام  الربع  امل�سجلة خالل  ال�سفقة  اأعلى من متو�سط قيمة  اأنه بقي  اإل  ال�سابق،  الربع  فقط عن 

والبالغة حينها نحو “544” األف دينار كويتي بنحو “10%”، الأمر الذي �ساعد على متا�سك م�ستويات الأ�سعار ن�سبيا 

اإذا ما قورنت مب�ستوياتها خالل الربع الرابع من عام 2015.

وبا�ستعرا�س اأداء القطاعات العقارية خالل الربع الأول من العام، فقد تراجعت مبيعات كل القطاعات با�ستثناء 

“282” مليون دينار  القطاع التجاري الذي �سهد منوا يف حجم مبيعاته، حيث بلغت مبيعات القطاع ال�سكني نحو 

العام  من  املقابل  الربع  يف  امل�سجلة  امل�ستويات  من  اأدنى  ولتبقى  ال�سابق،  الربع  عن   ”%8“ بنحو  مرتاجعة  كويتي 

املا�سي بنحو “41%”، فيما تراجع موؤ�سر عدد ال�سفقات امل�سجلة يف القطاع ال�سكني بنحو “7%” على اأ�سا�س ربعي 

“906” �سفقة �سجلت خالل الربع ال�سابق، فيما بلغ موؤ�سر متو�سط قيمة  “842” �سفقة فقط، مقارنة بنحو  ليبلغ 

ال�سفقة امل�سجلة يف القطاع ال�سكني نحو “335” األف دينار كويتي مرتاجعا بنحو “1%” على اأ�سا�س ربعي وبن�سبة 

“4%” على اأ�سا�س �سنوي.
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اأما القطاع ال�ستثماري فقد بلغت مبيعاته نحو “278” مليون دينار كويتي، مرتاجعا بن�سبة “11%” مقارنة بالربع 

ال�سابق، ومرتاجعا بن�سبة اأكرب على اأ�سا�س �سنوي وبنحو “21%”، فيما بلغ موؤ�سر عدد ال�سفقات امل�سجلة يف القطاع 

ال�ستثماري نحو “326” �سفقة، مرتاجعا هو الآخر بنحو “17%” عن الربع ال�سابق، لي�سجل تراجعا بن�سبة “6%” عن 

قيمته يف الربع الأول من عام 2015، فيما خالف موؤ�سر متو�سط قيمة ال�سفقة بقية موؤ�سرات القطاع حيث �سجل 

“854” األف دينار كويتي لل�سفقة الواحدة، ولكنه بقي اأقل من  “8%” على اأ�سا�س ربعي ليبلغ نحو  ارتفاعا بن�سبة 

م�ستوياته امل�سجلة يف الربع املقابل من العام املا�سي بنحو “%16”.

ولقد خالف القطاع التجاري اجتاه ال�سوق، حيث ارتفعت مبيعات القطاع التجاري بن�سبة “7%” على اأ�سا�س ربعي 

لتقرتب من �سعف مبيعاته امل�سجلة يف الربع املقابل من العام املا�سي ولتبلغ نحو “175” مليون دينار كويتي، فيما 

ال�سابق ليزيد عن �سعف  “22%” عن الربع  “33” �سفقة، مرتفعا بن�سبة  اإىل  ارتفع موؤ�سر عدد ال�سفقات لي�سل 

عدد ال�سفقات امل�سجلة يف الربع املقابل من عام 2015، اأما موؤ�سر متو�سط قيمة ال�سفقة فقد �سجل تراجعا بن�سبة 

 ”39“ “5.3” مليون دينار كويتي لل�سفقة الواحدة، كما �سهد القطاع احلريف  اأ�سا�س ربعي ليبلغ نحو  “12%” على 
�سفقة بقيمة اإجمالية بلغت “9” مليون دينار كويتي، الأمر الذي اأظهر ارتفاعا كبريا يف عدد ال�سفقات مع تراجع يف 

م�ستويات الأ�سعار يف القطاع، كما �سجل قطاع املخازن �سفقتني فقط بقيمة اإجمالية بلغت “3” مليون دينار كويتي 

فيما مل ت�سهد بقية القطاعات العقارية اأي �سفقات خالل الربع الأول من العام.

ومبتابعة ن�ساط مبيعات العقار على امل�ستوى اجلغرايف، فقد ا�ستحوذت حمافظة حويل على نحو “35%” من مبيعات 

ال�سوق وبقيمة اإجمالية بلغت “287” مليون دينار كويتي لتحل اأول يف موؤ�سر قيمة املبيعات، تلتها حمافظة الأحمدي 

بنحو “20%” من اإجمايل قيمة مبيعات ال�سوق ولتحل حمافظة مبارك الكبري يف املرتبة الثالثة بنحو “16%” من 

جممل املبيعات، وبتتبع مبيعات ال�سوق يف مناطق دولة الكويت فقد حلت منطقة �سباح الأحمد البحرية اأول بنحو 

“112” مليون دينار كويتي اأي ما يقارب”15%” من جممل مبيعات ال�سوق، تلتها كل من مناطق ال�ساملية والفروانية، 
كما حلت �سباح الأحمد البحرية اأول يف موؤ�سر عدد ال�سفقات وبنحو “136” �سفقة، تلتها منطقة اأبو فطرية مبا 

يقارب “120” �سفقة خالل الربع الأول من عام 2016.

ما فيما يخ�س م�ستويات الأ�سعار، فقد اأظهر ال�سوق ثباتا ن�سبيا يف م�ستويات الأ�سعار الإجمالية، لكن هذا الثبات 
ّ
اأ

قد جاء متفاوتا وفقا للمنطقة اجلغرافية وطبيعة العقار، حيث تراجع املتو�سط العام مل�ستويات اأ�سعار العقار ال�سكني 

للمنطقة اجلغرافية، ففي حني  وفقا  بتغريات متفاوتة  متاأثرا   2015 الرابع من عام  بالربع  “1%” مقارنة  بن�سبة 

العا�سمة  مناطق  يف  تراجعت  اأنها  اإل  والفروانية،  واجلهراء  الأحمدي  حمافظات  يف  الأ�سعار  م�ستويات  ارتفعت 

وحويل، اأما يف القطاع ال�ستثماري فقد ارتفع امل�ستوى العام لالأ�سعار يف القطاع على اأ�سا�س ربعي متاأثرا بارتفاع 

م�ستويات اأ�سعار القطاع ال�ستثماري يف حمافظتي الأحمدي والفروانية مقابل تراجع يف م�ستويات اأ�سعار العقارات 

ال�ستثمارية يف حمافظة حويل.

تراجع  ا�ستمرار  املا�سية  �سهرا  ع�سر  لالثني  الكويتي  العقار  �سوق  ملوؤ�سرات  املتحرك  املتو�سط  ح�ساب  اأظهر  كما 

الن�سبي يف املتو�سط املتحرك ملوؤ�سر متو�سط قيمة  التعايف  موؤ�سرات قيمة املبيعات وعدد ال�سفقات، مع ا�ستمرار 

ال�سفقة منذ �سهر يونيو 2015 وكما تظهر الر�سوم البيانية التالية:
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قيمة ال�شفقات ال�شهرية )م.د(املتو�شط املتحرك لقيمة ال�شفقات )12( �شهرا )م.د()املحور الأمين(

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 لتقليل 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 لتقليل الأثر املو�سمي.

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

للفرتة )يناير/ 2007 - مار�س/ 2016( 

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

للفرتة )يناير/ 2007 - مار�س/ 2016( 

عدد ال�شفقاتاملتو�شط املتحرك لقيمة ال�شفقات )12( �شهرا )م.د()املحور الأمين(
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اأول: اأداء �سوق العقار الكويتي خالل )الربع الأول/2016(

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

تراجعت مبيعات �سوق العقار الكويتي خالل الربع الأول من عام 2016 لتبلغ نحو “747” مليون دينار كويتي فقط، 

مقارنة بنحو “828” مليون دينار كويتي خالل الربع الرابع من عام 2015، جاء هذا الرتاجع نتيجة تراجع مبيعات 

“11%”، مقابل ارتفاع يف مبيعات القطاع  “8%” وتراجع مبيعات القطاع ال�ستثماري بنحو  القطاع ال�سكني بنحو 

على   ”%9“ بنحو  ال�سفقات  عدد  موؤ�سر  تراجع  فقد  املقابل  ربعي، يف  اأ�سا�س  على   ”%7“ قاربت  بن�سبة  التجاري 

اأ�سا�س ربعي ليبلغ “1242” �سفقة مقارنة بنحو “1359” �سفقة خالل الربع ال�سابق، فيما تراجع موؤ�سر متو�سط قيمة 

ال�سفقة وبوترية اأبطاأ ليبلغ نحو “601” األف دينار كويتي مرتاجعا بنحو “1%” عن الربع ال�سابق.

ال�سوق بنحو  اإجمايل مبيعات  العام املا�سي، فقد تراجع موؤ�سر  الربع املقابل من  الربع احلايل مع  اأداء  ومبقارنة 

“22%” على اأ�سا�س �سنوي، وقد جاء الرتاجع الأكرب يف مبيعات القطاع ال�سكني التي تراجعت بنحو “41%” على 
اأي�سا، فيما  “29%” ب�سغوط يف القطاع ال�سكني  اإجمايل عدد ال�سفقات بنحو  اأ�سا�س �سنوي، فيما تراجع موؤ�سر 

ارتفع موؤ�سر متو�سط قيمة ال�سفقة بنحو “11%” على اأ�سا�س �سنوي الأمر الذي يظهر تراجعا حادا يف موؤ�سرات اأداء 

ال�سوق مقارنة باأدائه يف العم املا�سي.

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 لتقليل الأثر املو�سمي.

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

للفرتة )يناير/ 2007 - مار�س/ 2016( 

متو�شط قيمة ال�شفقة )األف.د(املتو�شط املتحرك لقيمة ال�شفقات )12( �شهرا )م.د()املحور الأمين(
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جدول )1( املوؤ�سرات الرئي�سية لأداء �سوق العقار الكويتي للفرتة )الربع الأول/2015 – الربع الأول/2016(

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.

 الإجمايل/املتو�سط ربعيا*معار�سحريفال�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(

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

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

11514623271701660اإجمايل عدد ال�سفقات يف القطاع

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

 الإجمايل/املتو�سط ربعيا*معار�سحريفال�سريط ال�ساحليخمازنجتاريا�ستثماري�سكنيالربع الثالث 2015

2772741125097685اإجمايل قيمة ال�سفقات يف القطاع )مليون دينار(

76037329401221180اإجمايل عدد ال�سفقات يف القطاع

581*3657343878136.307843450متو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع )األف دينار(

 الإجمايل/املتو�سط ربعيا*معار�سحريفال�سريط ال�ساحليخمازنجتاريا�ستثماري�سكنيالربع الرابع 2015

30631216477330828اإجمايل قيمة ال�سفقات يف القطاع )مليون دينار(

90639527422501359اإجمايل عدد ال�سفقات يف القطاع

609*33879060611630328813250متو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع )األف دينار(

 الإجمايل/املتو�سط ربعيا*معار�سحريفال�سريط ال�ساحليخمازنجتاريا�ستثماري�سكنيالربع الأول 2016

2822781753090747اإجمايل قيمة ال�سفقات يف القطاع )مليون دينار(

84232633203901242اإجمايل عدد ال�سفقات يف القطاع

601*3358545301140002250متو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع )األف دينار(
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التطور ال�سهري لأداء �سوق العقار الكويتي خالل الربع الأول / 2016

�سهد �سوق العقار الكويتي خالل الربع الأول من عام 2016 اأداء �سهريا اأقل من املتو�سط باملقارنة مع اأ�سهر الربع 

ال�سابق، فقد حقق �سهر فرباير املركز الأول من حيث قيمة ال�سفقات املتداولة تاله كل من مار�س ثم يناير وكما 

يظهر ال�سكل التايل:

�سكل )4( اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة �سهريًّا خالل الفرتة )يناير/ 2007 - مار�س/ 2016( 
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وبهدف مقارنة اأداء اأ�سهر الربع الأول من عام 2016 مع اأف�سل ما حققه ال�سوق �سهريا منذ بداية عام 2007، فلقد 

)1( ، ليح�سل �سهر فرباير/2016 على نتيجة متدنية ن�سبيا لكنها الأف�سل 

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

خالل الأول من العام حمققا “34.1%” مقارنة باأف�سل الأ�سهر )يوليو 2007(، وكما يظهر ال�سكل التايل:

التوزيع الن�سبي ملبيعات �سوق العقار ح�سب القطاع خالل الربع الأول/2016

ارتفعت ح�سة القطاع التجاري على ح�ساب القطاعات الهام�سية يف ال�سوق لتبلغ “23.4%” خالل الربع الأول من 

العام، فيما بلغت ح�سة القطاع ال�ستثماري نحو 37.3% من املبيعات ليقارب ح�سة القطاع ال�سكني الذي ح�سل 

على نحو 37.8% فقط.

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

�سكل )5( قيمة املوؤ�سر املنمط لأداء موؤ�سر اإجمايل قيمة ال�سفقات �سهريا للفرتة )يوليو/ 2007 - مار�س/ 2016(

 امل�سدر: ح�سابات وحدة البحوث القت�سادية والرتجمة – بنك الكويت الدويل.
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�سكل )6( احل�سة الن�سبية لقيمة التداولت يف القطاعات العقارية املختلفة خالل

)2016 الأول/  الفرتة )الربع الأول/ 2015– الربع 

الربع الرابع/ 2014

الربع الرابع/ 2015

الربع الثالث/ 2015
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العقود والوكالت واملناطق الأكرث تداول خالل الربع الرابع/2015

�سهدت ح�سة ال�سفقات العقارية املنفذة بوكالت تراجعا عن تلك التي �سجلت خالل الربع الرابع من عام 2015 

حيث بلغت ح�سة ال�سفقات املنفذة بوكالت خالل الربع احلايل نحو “3.7%” فقط من اإجمايل قيمة ال�سفقات 

العقارية كما يظهر ال�سكل التايل:

وملعرفة 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، 

حيث حّلت منطقة �سباح الأحمد البحرية يف مقدمة الرتتيب يف موؤ�سر قيمة ال�سفقات بح�سة قاربت “15%” من 

اإجمايل مبيعات ال�سوق، كما حلت يف مقدمة الرتتيب يف موؤ�سر عدد ال�سفقات بح�سة بلغت 11% من اإجمايل عدد 

ال�سفقات املنفذة يف ال�سوق.

�سكل )7( التوزيع الن�سبي لإجمايل قيمة ال�سفقات العقارية ح�سب نوع ال�سفقة )عقود/ وكالت(

خالل الفرتة )الربع الأول /2015 - الربع الأول/ 2016(



15

جدول )2( املناطق الع�سر الأكرث تداوًل على م�ستوى دولة الكويت )وفقا للقيمة الإجمالية لل�سفقات – املبيعات( خالل الربع الأول /2016

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

26.2 %15.0176072 %11.0112358452 %136�صباح الأحمد البحرية1

5.8 %14.438848 %3.8107422819 %47ال�صاملية2

2.8 %7.018830 %2.552590780 %31الفروانية3

3.9 %4.926235 %9.136349471 %113املهبولة4

3.0 %4.820039 %4.535849205 %56حويل5

6.3 %3.842565 %9.728443709 %120اأبو فطرية6

1.8 %3.611997 %1.527022686 %18جليب ال�صيوخ7

1.9 %2.613074 %1.519478500 %18�صباح ال�صامل8

4.2 %2.328019 %5.617327459 %69الفنيطي�س9

1.7 %2.211545 %1.916550416 %23اجلابرية10

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.

جدول )3( املناطق الع�سر الأكرث تداوًل على م�ستوى دولة الكويت )وفقا للعدد الإجمايل لل�سفقات( خالل الربع الأول /2016

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

26.2 %15.0176072 %11.0112358452 %136�صباح الأحمد البحرية1

6.3 %3.842565 %9.728443709 %120اأبو فطرية2

3.9 %4.926235 %9.136349471 %113املهبولة3

4.2 %2.328019 %5.617327459 %69الفنيطي�س4

3.0 %4.820039 %4.535849205 %56حويل5

5.8 %14.438848 %3.8107422819 %47ال�صاملية6

2.8 %7.018830 %2.552590780 %31الفروانية7

2.7 %2.217978 %2.416093800 %30�صلوى8

1.6 %1.610953 %2.311815481 %28املنقف9

1.7 %1.011619 %2.17436316 %26الأندل�س10
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.
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موؤ�سرات الأ�سعار وامل�ساحات الإجمالية خالل الربع الأول / 2016

ت�ستعر�س الر�سوم البيانية التالية 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 2016، حيث ارتفع املتو�سط العام ل�سعر املرت املربع 

الواحد يف القطاع ال�سكني والقطاع ال�ستثماري مقابل تراجع املتو�سط العام ل�سعر املرت املربع يف القطاع التجاري.

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

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 بع�س القطاعات كالقطاع التجاري حمدودة ن�سبيا وقد ل 

متثل ال�سعر احلقيقي ال�سائد يف ال�سوق.

�سكل )8( اإجمايل امل�ساحة املباعة يف �سفقات ال�سوق العقاري )األف مرت مربع(

خالل الفرتة )الربع الأول/ 2015 - الربع الأول/ 2016(

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.
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ثانيا: اأداء �سوق العقار الكويتي قطاعيا خالل الربع الأول /2016

� القطاع ال�سكني

بلغت مبيعات القطاع ال�سكني نحو “282” مليون دينار كويتي مرتاجعة بن�سبة “8%” على اأ�سا�س ربعي وبنحو “%41” 

على اأ�سا�س �سنوي، فيما بلغ موؤ�سر عدد ال�سفقات امل�سجلة يف القطاع نحو “842” �سفقة فقط مرتاجعا بنحو “%7” 

على اأ�سا�س ربعي وبنحو “”39%” على اأ�سا�س �سنوي، فيما انخف�س موؤ�سر متو�سط قيمة ال�سفقة بنحو “1%” على 

اأ�سا�س ربعي وبنحو “4%” على اأ�سا�س �سنوي ليبلغ “335” األف دينار كويتي فقط لل�سفقة العقارية الواحدة.

�سكل )9( متو�سط �سعر املرت املربع )د.ك( لأهم القطاعات العقارية على م�ستوى دولة الكويت

خالل الفرتة )الربع الأول/ 2015 - الربع الأول/ 2016(
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اأما بخ�سو�س م�ستويات الأ�سعار، فقد حقق املتو�سط العام ملوؤ�سر �سعر املرت املربع الواحد يف القطاع ال�سكني ارتفاعا 

طفيفا مقارنة بالربع ال�سابق، ليبلغ املتو�سط العام ب�سعر املرت املربع الواحد نحو “714” دينار كويتي مقابل “701” 

دينار كويتي يف الربع ال�سابق. اإل اأن م�ستويات الأ�سعار ل زالت اأكرب من تلك امل�سجلة يف الربع املقابل من العام 

املا�سي وكما يو�سح ال�سكل التايل. 

�سكل )10( اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع ال�سكني

خالل الفرتة )الربع الأول/ 2015 - الربع الأول/ 2016(

�سكل )11( تطور �سعر املرت املربع )دينار كويتي( يف القطاع ال�سكني

خالل الفرتة )الربع الأول/ 2015 - الربع الأول /2016(
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فيما تراجع موؤ�سر اإجمايل امل�ساحات املباعة يف القطاع ال�سكني بالتزامن مع تراجع موؤ�سر عدد ال�سفقات وكما 

يظهر يف ال�سكل التايل.

وبا�ستعرا�س احل�سة الن�سبية لأهم اأنواع العقارات املتداولة يف القطاع ال�سكني من اإجمايل مبيعات القطاع، فقد ارتفع 

الإقبال على الأرا�سي ال�سكنية ب�سكل طفيف على ح�ساب البيوت التي تراجعت ن�سبيا، كما يظهر يف ال�سكل التايل.

�سكل )12( اإجمايل امل�ساحة املباعة يف �سفقات القطاع ال�سكني )األف. مرت مربع(

خالل الفرتة )الربع الأول/ 2015 - الربع الأول/ 2016(

�سكل )13( احل�سة الن�سبية لقيمة اأهم اأنواع العقارات املباعة يف القطاع ال�سكني

خالل الفرتة )الربع الأول/ 2015 - الربع الأول/2016(
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كما �سهد متو�سط �سعر الأرا�سي والبيوت ال�سكنية ارتفاعا طفيفا على اأ�سا�س ربعي كما يظهر ال�سكل التايل.

وبفرز بيانات ال�سفقات العقارية املنفذة يف القطاع ال�سكني بح�سب املناطق، فقد ا�ستمرت منطقة �سباح الأحمد 

البحرية يف احتالل املرتبة الأوىل يف موؤ�سر قيمة مبيعات العقارات ال�سكنية وبن�سبة بلغت “10%” تلتها منطقة اأبو 

فطرية بن�سبة “8.2%” كما يظهر اجلدول التايل.

جدول )4( املناطق الع�سر الأكرث تداوًل يف القطاع ال�سكني )وفقا للقيمة الإجمالية لل�سفقات -املبيعات( خالل الربع الأول / 2016

املنطقةالرتتيب

اإجمايل قيمة 

ال�صفقات  

)م.د.ك(

)%( من  قيمة 

ال�صفقات يف 

القطاع

اإجمايل امل�صاحة 

املباعة )األف .م(

)%( من اإجمايل 

امل�صاحة املباعة يف 

القطاع

عدد 

ال�صفقات

)%( من عدد 

ال�صفقات املنفذة 

يف القطاع

15.2 %18.7128.0 %9.974.23 %27.95�صباح الأحمد البحرية1
10.2 %9.386.0 %8.236.69 %23.23اأبو فطرية2
8.2 %7.169.0 %6.128.02 %17.33الفنيطي�س3
3.6 %4.530.0 %5.717.98 %16.09�صلوى4
2.6 %2.622.0 %3.710.36 %10.44الزهراء5
2.6 %2.222.0 %3.48.55 %9.73ال�صالم6
2.6 %2.822.0 %3.410.95 %9.62العقيلة7
1.8 %1.815.0 %2.87.30 %8.06ال�صديق8
3.1 %2.926.0 %2.611.62 %7.44الأندل�س9

1.7 %1.814.0 %2.56.97 %7.22اجلابرية10
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.

�سكل )14( متو�سط �سعر املرت املربع )د.ك( لأهم اأنواع العقارات املباعة يف القطاع ال�سكني

خالل الفرتة )الربع الأول/ 2015 - الربع الأول/ 2016(
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� القطاع ال�ستثماري

بن�سبة  مرتاجعا  العام،  من  الأول  الربع  خالل  كويتي  دينار  مليون   ”278“ نحو  ال�ستثماري  القطاع  مبيعات  بلغت 

عدد  موؤ�سر  بلغ  فيما   ،”%21“ وبنحو  �سنوي  اأ�سا�س  على  اأكرب  بن�سبة  ومرتاجعا  ال�سابق،  بالربع  مقارنة   ”%11“
ال�سفقات امل�سجلة يف القطاع ال�ستثماري نحو “326” �سفقة، مرتاجعا هو الآخر بنحو “17%” عن الربع ال�سابق، 

لي�سجل تراجعا بن�سبة “6%” عن قيمته يف الربع الأول من عام 2015، فيما خالف موؤ�سر متو�سط قيمة ال�سفقة 

بقية موؤ�سرات القطاع حيث �سجل ارتفاعا بن�سبة “8%” على اأ�سا�س ربعي ليبلغ نحو “854” األف دينار كويتي لل�سفقة 

الواحدة، ولكنه بقي اأقل من م�ستوياته امل�سجلة يف الربع املقابل من العام املا�سي بنحو “16%”، حيث بلغ موؤ�سر 

متو�سط قيمة ال�سفقة يف حينه نحو “1.1” مليون دينار كويتي.

وبا�ستعرا�س موؤ�سرات امل�ساحات ومتو�سط �سعر املرت املربع يف القطاع ال�ستثماري خالل الربع الأول من عام 2016، 

فقد تراجع موؤ�سر املتو�سط العام ل�سعر املرت املربع الواحد يف القطاع ال�ستثماري بن�سبة “1.7%” على اأ�سا�س ربعي، 

ليبلغ املوؤ�سر نحو 1857 دينار كويتي فقط للمرت املربع الواحد، كما تراجع موؤ�سر اإجمايل امل�ساحة املباعة يف القطاع 

ال�ستثماري ليبلغ 149 األف مرت مربع.

�سكل )15( اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع ال�ستثماري

خالل الفرتة )الربع الأول/ 2015 - الربع الأول/2016(



22

وبتجميع اأنواع العقارات ال�ستثمارية املباعة يف القطاع خالل الربع احلايل، فقد ح�سلت البنايات ال�ستثمارية على 

ح�سة الأ�سد لتبلغ نحو “70%” من اإجمايل مبيعات القطاع، تلتها ح�سة اأنواع العقارات ال�ستثمارية الأخرى وكما 

يظهر يف ال�سكل البياين التايل:

�سكل )16( تطور �سعر املرت املربع )د.ك( يف القطاع ال�ستثماري خالل الفرتة )الربع الأول/ 2015 - الربع الأول/2016(

�سكل )17( اإجمايل امل�ساحة املباعة يف �سفقات القطاع ال�ستثماري )األف مرت مربع(

خالل الفرتة )الربع الأول/ 2015 - الربع الأول/2016(
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كما اأظهرت بيانات الأ�سعار التف�سيلية تراجعا يف املتو�سط العام لأ�سعار خمتلف اأنواع العقارات ال�ستثمارية بعد 

الرتفاع الذي �سهدته يف الربع ال�سابق.

وملعرفة املناطق التي ا�ستحوذت على �سيولة القطاع ال�ستثماري يف الربع الأول من عام 2016، قمنا بتجميع قيمة 

ال�سفقات املنفذة يف القطاع ال�ستثماري وفقا للمنطقة وذلك للح�سول على املناطق الع�سر التي ا�ستحوذت على 

مبيعات القطاع، لتحتل منطقة ال�ساملية املرتبة الأوىل بنحو “28%” من �سيولة القطاع، تلتها منطقة املهبولة بح�سة 

بلغت “13.1%” فيما حلت حويل يف املرتبة الثالثة وبح�سة قاربت “11%” من اإجمايل مبيعات القطاع ال�ستثماري 

خالل الربع الأول من العام.

�سكل )18( التوزيع الن�سبي لقيمة اأهم اأنواع العقارات املباعة يف القطاع ال�ستثماري

الأول/2016( عن الفرتة )الربع الأول/2015 – الربع 

�سكل )19( متو�سط �سعر املرت املربع )د.ك( لأهم العقارات املباعة يف القطاع ال�ستثماري

للفرتة )الربع الأول/ 2015 - الربع الأول/2016(
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جدول )5( املناطق الع�سر الأكرث تداوًل يف القطاع ال�ستثماري )وفقا للقيمة الإجمالية لل�سفقات – املبيعات( خالل الربع الأول/2016

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

12.6 %22.141 %27.832.93 %77.04ال�صاملية1
34.4 %17.5112 %13.126.12 %36.26املهبولة2
16.3 %12.053 %10.617.91 %29.27حويل3
6.4 %8.121 %9.612.10 %26.60الفروانية4
3.1 %7.310 %6.410.86 %17.80�صباح ال�صامل5
3.7 %5.712 %5.88.46 %16.15جليب ال�صيوخ6
4.0 %4.713 %5.26.95 %14.35اأبو حليفة7
4.0 %4.713 %4.07.02 %11.19خيطان8
2.8 %3.19 %3.44.57 %9.33اجلابرية9

1.5 %1.45 %2.92.13 %8.06ال�صرق10
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 التجاري

خالف القطاع التجاري اجتاه ال�سوق، حيث ارتفعت مبيعات القطاع التجاري بن�سبة “7%” على اأ�سا�س ربعي لتقرتب 

“175” مليون دينار كويتي، فيما ارتفع  من �سعف مبيعاته امل�سجلة يف الربع املقابل من العام املا�سي ولتبلغ نحو 

ليزيد عن �سعف عدد  ال�سابق  الربع  “22%” عن  بن�سبة  مرتفعا  “33” �سفقة،  اإىل  لي�سل  ال�سفقات  موؤ�سر عدد 

بن�سبة  ال�سفقة فقد �سجل تراجعا  اأما موؤ�سر متو�سط قيمة   ،2015 املقابل من عام  الربع  امل�سجلة يف  ال�سفقات 

“12%” على اأ�سا�س ربعي ليبلغ نحو “5.3” مليون دينار كويتي لل�سفقة الواحدة.
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وبلغ متو�سط �سعر املرت املربع يف القطاع نحو 1489 دينار كويتي مرتاجعا تراجعا كبريا عن الربع ال�سابق وذلك 

ب�سبب �سفقات مبتو�سط اأكرب ن�سبيا من متو�سط اأ�سعار املرت املربع ال�سائدة يف القطاع نفذت خالل الربع ال�سابق، اإل 

اأن بيانات الأ�سعار يف القطاع التجاري تبقى تاأ�سريية، وذلك نظرا لتدين عدد ال�سفقات املنفذة يف القطاع التجاري 

عادة، ومبا يجعل م�ستويات الأ�سعار غري قابلة للتعميم على جممل ال�سوق حيث ترتبط باخل�سائ�س املميزة لكل 

عقار على حدة. كما ارتفع موؤ�سر اإجمايل امل�ساحات املباعة يف القطاع ليبلغ 118 األف مرت مربع لي�سجل اأكرب قيمة 

منذ القيمة امل�سجلة يف الربع الرابع من عام 2014.

�سكل )20( اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع التجاري

خالل الفرتة )الربع الأول/2015 – الربع الأول/2016(

�سكل )21( تطور �سعر املرت املربع )دينار كويتي( يف القطاع التجاري خالل الفرتة )الربع الأول/2015 – الربع الأول/2016(
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وبا�ستعرا�س اأنواع العقارات املباعة يف القطاع التجاري، فقد ارتفعت ح�سة الأرا�سي التجارية وب�سكل ملحوظ على 

ح�ساب بع�س الأنواع الأخرى وكما يظهر يف ال�سكل التايل:

كما اأظهرت تفا�سيل الأ�سعار ارتفاع م�ستويات اأ�سعار املرت املربع للمجمعات التجارية، فيما ارتفع متو�سط اأ�سعار 

البنايات التجارية اأي�سا وبوترية اأبطاأ.

�سكل )22( اإجمايل امل�ساحة املباعة يف �سفقات القطاع التجاري )األف مرت مربع( خالل الفرتة )الربع الأول/2015 – الربع الأول/2016(

�سكل )23( التوزيع الن�سبي لقيمة اأهم اأنواع العقارات املباعة يف القطاع التجاري

خالل الفرتة )الربع الأول/2015 – الربع الأول/2016(
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وباحت�ساب توزيع قيمة ال�سفقات جغرافيا للقطاع التجاري فقد ح�سلت منطقة �سباح الأحمد البحرية على احل�سة الأكرب 

من تداولت القطاع التجاري بح�سة ن�سبية بلغت “48.3%” من اأجمايل قيمة مبيعات القطاع، تلتها منطقة ال�ساملية.

جدول )6( املناطق الأكرث تداوًل يف القطاع التجاري )وفقا للقيمة الإجمالية لل�سفقات – املبيعات( خالل الربع الأول/2016

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

24.2 %86.78.0 %48.3101.84 %84.41�صباح الأحمد البحرية1
6.1 %3.22.0 %16.53.82 %28.82ال�صاملية2
15.2 %4.05.0 %13.94.66 %24.38الفروانية3
33.3 %1.511.0 %6.81.79 %11.82القبلة4
6.1 %2.02.0 %5.72.30 %10.03جليب ال�صيوخ5
6.1 %1.72.0 %3.72.03 %6.47حويل6
3.0 %0.51.0 %2.60.54 %4.55ال�صرق7
3.0 %0.41.0 %2.40.48 %4.13الفحيحيل8
3.0 %0.11.0 %0.20.07 %0.31اجلهراء9

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

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

� القطاعات الأخرى: املخازن واحلريف

�سهد القطاع احلريف “39” �سفقة بقيمة اإجمالية بلغت “9” مليون دينار كويتي، الأمر الذي اأظهر ارتفاعا كبريا يف 

عدد ال�سفقات مع تراجع يف م�ستويات الأ�سعار يف القطاع، كما �سجل قطاع املخازن �سفقتني فقط بقيمة اإجمالية 

بلغت “3” مليون دينار كويتي فيما مل ت�سهد بقية القطاعات العقارية اأي �سفقات خالل الربع الأول من العام.

�سكل )24( متو�سط �سعر املرت املربع )د.ك( لأهم اأنواع العقارات يف القطاع التجاري  خالل الفرتة )الربع الأول/2015 – الربع الأول/2016(
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�سكل )25( اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف قطاع املخازن

خالل الفرتة )الربع الأول/2015 – الربع الأول/2016(

�سكل )26( اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف القطاع احلريف

خالل الفرتة )الربع الأول/2015 – الربع الأول/2016(
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ثالًثا: اأداء �سوق العقار الكويتي على م�ستوى حمافظات دولة الكويت 

خالل الربع الأول / 2016

� حمافظة العا�سمة

تاأثرت حمافظة العا�سمة بالرتاجع الذي �سهده �سوق العقار ككل، حيث تراجعت مبيعات العقار يف املحافظة بنحو 

“77” مليون دينار  اإجمايل املبيعات نحو  اأ�سا�س �سنوي ليبلغ موؤ�سر  “55%” على  اأ�سا�س ربعي وبنحو  “25%” على 
كويتي فقط، فيما بلغ موؤ�سر عدد ال�سفقات امل�سجلة يف املحافظة نحو “111” �سفقة مرتاجعا عن الربع ال�سابق بنحو 

“6%” وعن الربع املقابل من العام املا�سي بالربع تقريبا، فيما بلغ موؤ�سر متو�سط قيمة ال�سفقة نحو “691” األف 
دينار كويتي مرتاجعا بن�سبة “20%” على اأ�سا�س ربعي وبنحو “40%” على اأ�سا�س �سنوي.

اأما فيما يخ�س املتو�سط العام ل�سعر املرت املربع يف حمافظة العا�سمة فقد تراجع ليبلغ “1427” دينار كويتي فقط، 

كما تراجع موؤ�سر اإجمايل امل�ساحة املباعة ليبلغ “54” األف مرت مربع فقط.

�سكل )27( اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف حمافظة العا�سمة

خالل الفرتة )الربع الأول/2015 – الربع الأول/2016(
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القطاعني  ارتفعت ح�ستي  الرئي�سية، فقد  العقارية  القطاعات  العا�سمة ح�سب  توزيع مبيعات حمافظة  وبدرا�سة 

ال�سكني وال�ستثماري على ح�ساب القطاع التجاري وكما يظهر يف الر�سم التايل.

�سكل )28( تطور �سعر املرت املربع )د.ك( يف حمافظة العا�سمة خالل الفرتة )الربع الأول/2015 – الربع الأول/2016(

�سكل )29( اإجمايل امل�ساحة املباعة يف حمافظة العا�سمة )األف مرت مربع( خالل الفرتة )الربع الأول/2015 – الربع الأول/2016(



31

كما قمنا باحت�ساب متو�سطات اأ�سعار املرت املربع يف املحافظة وفقا للقطاع، لتظهر البيانات ارتفاع متو�سط �سعر 

املرت املربع يف القطاع ال�ستثماري مع تراجع متو�سط ال�سعر يف القطاعات الأخرى.

�سكل )30( التوزيع الن�سبي لقيمة التداولت لأهم القطاعات العقارية يف حمافظة العا�سمة

خالل الفرتة )الربع الأول/2015 – الربع الأول/2016(

�سكل )31( متو�سط �سعر املرت املربع )د.ك( للقطاعات الرئي�سية يف حمافظة العا�سمة 

للفرتة )الربع الأول/2015 – الربع الأول/2016(
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وبتجميع بيانات املناطق الأكرث تداول يف املحافظة وفقا لقيمة املبيعات فقد حلت منطقة ال�سرق يف املرتبة الأوىل 

بح�سة ن�سبية بلغت “16.4%” من اإجمايل املبيعات تلتها كل من مناطق القبلة والنزهة كما يظهر اجلدول التايل.

جدول )7( املناطق الأكرث تداوًل يف حمافظة العا�سمة )وفقا للقيمة الإجمالية لل�سفقات – املبيعات( خالل الربع الأول/2016

املنطقةالرتتيب

اإجمايل قيمة 

ال�صفقات 

)م.د.ك(

)%( من اإجمايل 

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

5.4 %5.06 %16.42.7 %12.6ال�صرق1

9.9 %3.311 %15.41.8 %11.8القبلة2

6.3 %10.07 %8.45.4 %6.5النزهة3

4.5 %7.95 %7.94.2 %6.1بنيد القار4

8.1 %11.39 %6.76.1 %5.1ال�صرة5

9.0 %7.310 %5.23.9 %4.0الرو�صة6

8.1 %6.99 %4.63.7 %3.5قرطبة7

3.6 %5.84 %4.33.1 %3.3العديلية8

3.6 %2.44 %4.21.3 %3.2عبداهلل ال�صامل9

5.4 %5.16 %3.92.7 %3.0الد�صمة10
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.

� حمافظة حويل

 ،”%30“ ا�ستحوذت حمافظة حويل على اجلزء الأكرب من �سيولة ال�سوق للربع الثالث على التوايل، بن�سبة فاقت 

وبقيمة بلغت نحو “226” مليون دينار كويتي، اإل اأن مبيعات العقار يف املحافظة انخف�ست بن�سبة “21%” على اأ�سا�س 

“263” �سفقة  امل�سجلة يف املحافظة نحو  ال�سفقات  بلغ موؤ�سر عدد  اأ�سا�س �سنوي، كما  “19%” على  ربعي وبنحو 

مرتاجعا بنحو “5%” على اأ�سا�س ربعي وبن�سبة “8%” على اأ�سا�س �سنوي، فيما بلغ متو�سط قيمة ال�سفقة ما يقارب 

“860”األف دينار كويتي مرتاجعا بن�سبة “17%”على اأ�سا�س ربعي وبنحو “12%” على اأ�سا�س �سنوي.
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فيما تراجع موؤ�سر متو�سط �سعر املرت املربع الواحد يف املحافظة بنحو “12%” ليبلغ يف املتو�سط نحو “1640” دينار 

كويتي، كما تراجع موؤ�سر اإجمايل امل�ساحات املباعة ليبلغ “138” األف مرت مربع فقط. 

�سكل )32( اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف حمافظة حويل

خالل الفرتة )الربع الأول/2015 – الربع الأول/2016(

�سكل )33( تطور �سعر املرت املربع )د.ك( يف حمافظة حويل خالل الفرتة )الربع الأول/2015 – الربع الأول/2016(
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كما تراجعت ح�سة العقارات التجارية من اإجمايل مبيعات العقار يف املحافظة فيما ارتفعت ح�سة كل من قطاعي 

ال�سكني وال�ستثماري كما يظهر ال�سكل التايل.

�سكل )34( اإجمايل امل�ساحة املباعة يف حمافظة حويل )األف مرت مربع( خالل الفرتة )الربع الأول/2015 – الربع الأول/2016(

�سكل )35( التوزيع الن�سبي لقيمة التداولت لأهم القطاعات العقارية يف حمافظة حويل

خالل الفرتة )الربع الأول/2015 – الربع الأول/2016(
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وبا�ستعرا�س م�ستويات متو�سط الأ�سعار يف املحافظة وفقا للقطاعات املختلفة، فقد تراجع متو�سط �سعر املرت املربع يف القطاع 

التجاري مقابل ارتفاع ملحوظ يف متو�سط �سعر املرت للعقارات ال�سكنية وال�ستثمارية يف املحافظة وكما يظهر ال�سكل التايل.

فلقد حلت منطقة  العقار يف حمافظة حويل،  مبيعات  الأكرب من  على احل�سة  ا�ستحوذت  التي  املناطق  وبح�سر 

ال�ساملية يف راأ�س الرتتيب م�ستحوذة على “47.7%” من قيمة ال�سفقات املنفذة يف املحافظة تقريبا، تلتها منطقة 

حويل بن�سبة قاربت “15.8%”، تلتها كل من مناطق اجلابرية ثم �سلوى.

جدول )8( املناطق الأكرث تداوًل يف حمافظة حويل )وفقا للقيمة الإجمالية لل�سفقات – املبيعات( خالل الربع الأول/2016

املنطقةالرتتيب

اإجمايل قيمة 

ال�صفقات 

)م.د.ك(

)%( من اإجمايل 

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

17.9 %28.147 %47.438.85 %107.4ال�صاملية1
21.3 %14.556 %15.820.04 %35.8حويل2
8.7 %8.423 %7.311.54 %16.6اجلابرية3
11.4 %13.030 %7.117.98 %16.1�صلوى4
8.4 %7.522 %4.610.36 %10.4الزهراء5
8.4 %6.222 %4.38.55 %9.7ال�صالم6
5.7 %5.315 %3.67.30 %8.1ال�صديق7
4.6 %4.812 %2.66.58 %5.9الرميثية8
4.2 %4.911 %2.46.77 %5.4م�صرف9

3.0 %2.78 %1.93.66 %4.2حطني10
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.

�سكل )36( متو�سط �سعر املرت املربع )د.ك( للقطاعات الرئي�سية يف حمافظة حويل

خالل الفرتة )الربع الأول/2015 – الربع الأول/2016(
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� حمافظة الفروانية

�سهدت مبيعات العقار يف حمافظة الفروانية منوا رغم الرتاجع الذي �سهده ال�سوق للربع الثاين على التوايل وبنحو 

“11%” مقارنة بالربع ال�سابق، كما ارتفع موؤ�سر املبيعات مقارنة بالربع املقابل من عام 2015 بنحو “7%”، فيما بلغ 
موؤ�سر اإجمايل عدد ال�سفقات امل�سجلة يف حمافظة الفروانية نحو “180” �سفقة، مرتفعة للربع الثالث على التوايل 

وبن�سبة “15%” على اأ�سا�س ربعي وبن�سبة “6%” على اأ�سا�س �سنوي، فيما بلغ موؤ�سر متو�سط قيمة ال�سفقة نحو “743” 

األف دينار كويتي فقط منخف�سا بنحو “4%” على اأ�سا�س ربعي ومرتفعا قليال وبن�سبة “1%” على اأ�سا�س �سنوي.

ومبتابعة م�ستويات اأ�سعار املرت املربع يف املحافظة، فقد ارتفع متو�سط �سعر املرت ليبلغ “1520” دينار كويتي، كما 

ارتفع موؤ�سر اإجمايل امل�ساحات املباعة يف حمافظة الفروانية خالل الربع الأول من عام 2016 ليبلغ نحو “88” األف 

مرت مربع مقارنة بنحو “80” األف مرت مربع خالل الربع ال�سابق.

�سكل )37( اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف حمافظة الفروانية

خالل الفرتة )الربع الأول/2015 – الربع الأول/2016(
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وبا�ستعرا�س ح�س�س القطاعات املختلفة من اإجمايل ال�سفقات يف املحافظة، فلقد ح�سل القطاع ال�ستثماري على 

املركز الأول يليه كل من قطاعي التجاري فال�سكني.

�سكل )38( تطور �سعر املرت املربع )د.ك( يف حمافظة الفروانية خالل الفرتة )الربع الأول/2015 – الربع الأول/2016(

�سكل )39( اإجمايل امل�ساحة املباعة يف حمافظة الفروانية )األف مرت مربع( خالل الفرتة )الربع الأول/2015 – الربع الأول/2016(
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التجارية يف  العقارات  اأ�سعار  متو�سط  ارتفع  فقد  للقطاع،  وفقا  الواحد  املربع  املرت  اأ�سعار  م�ستويات  وبا�ستعرا�س 

املحافظة مقابل تراجع اأ�سعار بقية اأنواع العقارات وكما يظهر ال�سكل التايل.

�سكل )40( التوزيع الن�سبي لقيمة التداولت لأهم القطاعات العقارية يف حمافظة الفروانية خالل الفرتة )الربع الأول/2015 – الربع الأول/2016(

�سكل )41( متو�سط �سعر املرت املربع )د.ك( للقطاعات الرئي�سية يف حمافظة الفروانية

خالل الفرتة )الربع الأول/2015 – الربع الأول/2016(
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وبتجميع املناطق الأكرث تداول فقد ح�سلت منطقة الفروانية كالعادة على احل�سة الأكرب بن�سبة قاربت “39%”من 

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

جدول )9( املناطق الأكرث تداوًل يف حمافظة الفروانية )وفقا للقيمة الإجمالية لل�سفقات – املبيعات( خالل الربع الأول/2016

املنطقةالرتتيب

اإجمايل قيمة 

ال�صفقات  

)م.د.ك(

)%( من اإجمايل 

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

17.2 %21.431 %39.318.83 %52.6الفروانية1

10.0 %13.618 %20.212.00 %27.0جليب ال�صيوخ2

8.9 %9.416 %9.08.24 %12.1خيطان3

10.6 %9.319 %7.18.20 %9.5العار�صية4

14.4 %13.226 %5.611.62 %7.4الأندل�س5

3.9 %5.17 %5.24.50 %6.9الرقعي6

9.4 %8.017 %5.07.00 %6.7اإ�صبيلية7

4.4 %5.28 %2.24.55 %2.9�صباح النا�صر8

5.0 %3.69 %1.83.20 %2.4عبد اهلل املبارك9

7.8 %4.314 %1.73.80 %2.2الفردو�س10
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.

� حمافظة الأحمدي

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

“29%” من اإجمايل مبيعات ال�سوق وبقيمة بلغت “217” مليون دينار كويتي، لرتتفع قيمة مبيعات العقار يف املحافظة 
للربع الأول من العام بن�سبة “33%” على اأ�سا�س ربعي ولتبقى اأقل وبن�سبة “6%” على اأ�سا�س �سنوي، فيما تراجع 

“402” �سفقة  “44%” على اأ�سا�س �سنوي لي�سجل  “20%” على اأ�سا�س ربعي وبن�سبة  موؤ�سر عدد ال�سفقات بن�سبة 

فقط، فيما بلغ موؤ�سر متو�سط قيمة ال�سفقة نحو “541” األف دينار كويتي مرتفعا بن�سبة “67%” على اأ�سا�س ربعي 

وبن�سبة قاربت “66%” على اأ�سا�س �سنوي.
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وبدرا�سة م�ستويات الأ�سعار وامل�ساحة الإجمالية املباعة يف املحافظة، فلقد ارتفع متو�سط �سعر املرت املربع الواحد 

ليبلغ نحو “792” دينار كويتي، كما ارتفع موؤ�سر اإجمايل امل�ساحة املباعة ليبلغ “275” األف مرت مربع.

�سكل )42( اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف حمافظة الأحمدي

خالل الفرتة )الربع الأول/2015 – الربع الأول/2016(

�سكل )43( تطور �سعر املرت املربع )د.ك( يف حمافظة الأحمدي خالل الفرتة )الربع الأول/2015 – الربع الأول/2016(
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كما ارتفعت ح�سة القطاع التجاري من اإجمايل قيمة العقارات املباعة يف املحافظة على ح�ساب كل من قطاعي 

ال�سكني وال�ستثماري ولتبلغ نحو “41%” من الإجمايل وكما يظهر يف ال�سكل التايل.

وال�ستثمارية  ال�سكنية  العقارات  اأ�سعار  ارتفعت  فقد  املحافظة،  يف  للقطاع  وفقا  الأ�سعار  م�ستويات  وبا�ستعرا�س 

يف املحافظة وبن�سب متفاوتة كما يظهر يف ال�سكل التايل )مت ا�ستثناء القطاع التجاري لعدم ا�ستمرارية البيانات 

املتعلقة بالقطاع لكل الأرباع املدرجة يف الر�سم(.

�سكل )44( اإجمايل امل�ساحة املباعة يف حمافظة الأحمدي )األف مرت مربع( خالل الفرتة )الربع الأول/2015 – الربع الأول/2016(

�سكل )45( احل�سة الن�سبية لقيمة التداولت لأهم القطاعات العقارية يف حمافظة الأحمدي خالل الفرتة )الربع الأول/2015 – الربع الأول/2016(
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كما ي�ستعر�س اجلدول التايل، توزيع املناطق الع�سر الأكرث تداول وفقا لقيمة التداولت يف املحافظة، حيث حّلت 

منطقة �سباح الأحمد البحرية يف املرتبة الأوىل بن�سبة قاربت “52%” تلتها منطقة املهبولة.

جدول )10( املناطق الأكرث تداوًل يف حمافظة الأحمدي )وفقا للقيمة الإجمالية لل�سفقات – املبيعات( خالل الربع الأول/2016

املنطقةالرتتيب

اإجمايل قيمة 

ال�صفقات  

)م.د.ك(

)%( من اإجمايل 

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

33.8 %64.1136 %51.7176.07 %112.4�صباح الأحمد البحرية1

28.1 %9.6113 %16.726.24 %36.3املهبولة2

4.0 %3.616 %7.39.82 %15.8اأبو حليفة3

7.0 %4.028 %5.410.95 %11.8املنقف4

5.5 %4.022 %4.410.95 %9.6العقيلة5

2.5 %2.310 %4.16.38 %8.8الفحيحيل6

2.2 %2.19 %3.75.90 %8.0الفنطا�س7

2.2 %2.29 %1.86.15 %4.0هدية8

2.0 %1.08 %0.92.81 %1.9جابر العلي9

1.5 %1.16 %0.83.09 %1.6الرقة10
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.

�سكل )46( متو�سط �سعر املرت املربع )د.ك( للقطاعات الرئي�سية يف حمافظة الأحمدي

خالل الفرتة )الربع الأول/2015 – الربع الأول/2016(
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� حمافظة اجلهراء

تراجعت ح�سة حمافظة اجلهراء من اإجمايل مبيعات ال�سوق العقاري للربع الثاين على التوايل لتبلغ “1.6%” فقط خالل 

الربع احلايل وبقيمة بلغت “11.6” مليون دينار كويتي فقط، حيث تراجع م�ستوى املبيعات احلايل بنحو “40%” على اأ�سا�س 

ربعي و على اأ�سا�س �سنوي، كما تراجع موؤ�سر عدد ال�سفقات امل�سجلة يف املحافظة بن�سبة “19%” على اأ�سا�س ربعي وبنحو 

“27%” على اأ�سا�س �سنوي ليبلغ “46” �سفقة فقط، فيما انخف�س موؤ�سر متو�سط قيمة ال�سفقة على اأ�سا�س ربعي اأي�سا وبن�سبة 
“26%” ليبلغ “254” األف دينار كويتي وليبقي اأقل من امل�ستويات امل�سجلة يف الفرتة املقابلة من عام 2015 بنحو “%18”.

كما تراجع متو�سط �سعر املرت املربع الواحد عن م�ستويات الربع ال�سابق ليبلغ نحو “646” دينار كويتي فقط للمرت 

املربع الواحد باملتو�سط، مع تراجع موؤ�سر اإجمايل امل�ساحة املباعة ليبلغ “18” األف مرت مربع فقط.

�سكل )47( اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف حمافظة اجلهراء خالل الفرتة )الربع الأول/2015 – الربع الأول/2016(

�سكل )48( تطور �سعر املرت املربع )د.ك( يف حمافظة اجلهراء خالل الفرتة )الربع الأول/2015 – الربع الأول/2016(
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وبدرا�سة ح�سة القطاعات من اإجمايل قيمة ال�سفقات العقارية يف املحافظة، فلقد ارتفعت ح�سة القطاع ال�سكني 

ب�سكل ملحوظ على ح�ساب القطاع التجاري والقطاع ال�ستثماري كما يظهر تاليا.

ال�سكل  يظهر  وكما  للقطاع  وفقا  مقابل  املحافظة  يف  ال�سكنية  العقارات  �سعر  متو�سط  تغري  م�ستوى  تذبذب  كما 

التايل:

�سكل )49( اإجمايل امل�ساحات املباعة يف حمافظة اجلهراء )األف مرت مربع( خالل الفرتة )الربع الأول/2015 – الربع الأول/2016(
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كما حلت منطقة �سعد العبداهلل يف مقدمة مناطق املحافظة من حيث اإجمايل قيمة ال�سفقات العقارية، تلتها كل 

من مناطق القريوان فاجلهراء وكما يظهر يف اجلدول التايل.

جدول )11( املناطق الأكرث تداوًل يف حمافظة اجلهراء )وفقا للقيمة الإجمالية لل�سفقات – املبيعات( خالل الربع الأول/2016

املنطقةالرتتيب

اإجمايل قيمة 

ال�صفقات  

)م.د.ك(

)%( من اإجمايل 

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

30.4 %31.014 %31.85.60 %3.7�صعد العبداهلل1

15.2 %15.57 %18.12.80 %2.1القريوان2

13.0 %11.46 %14.02.06 %1.6اجلهراء3

8.7 %14.74 %10.92.65 %1.3الق�صر4

8.7 %8.94 %10.61.60 %1.2جابر الأحمد5

13.0 %8.06 %6.41.45 %0.7الواحة6

6.5 %6.63 %5.11.20 %0.6الن�صيم7

2.2 %2.21 %1.90.40 %0.2النعيم8

2.2 %1.61 %1.30.30 %0.2العيون9
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.

�سكل )51( متو�سط �سعر املرت املربع )د.ك( للقطاعات الرئي�سية يف حمافظة اجلهراء خالل الفرتة )الربع الأول/2015 – الربع الأول/2016( 
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� حمافظة مبارك الكبري

بلغ موؤ�سر اإجمايل قيمة مبيعات العقار يف حمافظة مبارك الكبري خالل الربع الأول من عام 2016 نحو “81” مليون 

املقابل من عام  الربع  اأقل من م�ستويات مبيعات  ليبقى  و  اأ�سا�س ربعي  “40%” على  دينار كويتي، مرتاجعا بنحو 

2015 بنحو “44%”  لت�ستحوذ املحافظة على ما ن�سبته “10%” فقط من اإجمايل مبيعات �سوق العقار الكويتي، فيما 
بلغ موؤ�سر  عدد ال�سفقات الإجمايل نحو “238” �سفقة مرتاجعا بن�سبة “1%” على اأ�سا�س ربعي وليبقى اأقل بنحو 

األف دينار كويتي، مرتاجعا بن�سبة   ”340“ اأ�سا�س �سنوي، كما بلغ موؤ�سر متو�سط قيمة ال�سفقة نحو  “43%” على 
“39%” على اأ�سا�س ربعي وبن�سبة “2%” على اأ�سا�س �سنوي.

الواحد،  للمرت املربع  “810” دينار كويتي  اإىل م�ستويات  كما تراجع متو�سط �سعر املرت املربع يف املحافظة لي�سل 

وتراجعا اأي�سا موؤ�سر اإجمايل امل�ساحة املباعة لي�سل اإىل “100” األف مرت مربع كما تظهر الأ�سكال التالية.

�سكل )52( اإجمايل قيمة وعدد ال�سفقات، ومتو�سط قيمة ال�سفقة يف حمافظة مبارك الكبري

خالل الفرتة )الربع الأول/2015 – الربع الأول/2016(
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ولقد �سجلت ح�سة القطاع ال�سكني من اإجمايل مبيعات العقار يف املحافظة ارتفاعا ملحوظا باملقارنة مع الربع 

ال�سابق وكما يظهر يف ال�سكل التايل.

�سكل )53( تطور �سعر املرت املربع )د.ك( يف حمافظة مبارك الكبري خالل الفرتة )الربع الأول/2015 – الربع الأول/2016(

�سكل )54( اإجمايل امل�ساحة املباعة يف حمافظة مبارك الكبري )األف مرت مربع(

خالل الفرتة )الربع الأول/2015 – الربع الأول/2016(
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�سكل )56( متو�سط �سعر املرت املربع )د.ك( للقطاعات الرئي�سية يف حمافظة مبارك الكبري

خالل الفرتة )الربع الأول/2015 – الربع الأول/2016(

�سكل )55( التوزيع الن�سبي لقيمة التداولت لأهم القطاعات العقارية يف حمافظة مبارك الكبري 

خالل الفرتة )الربع الأول/2015 – الربع الأول/2016(
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املحافظة  يف  العقارية  املبيعات  لقيمة  وفقا  تداول  الأكرث  املناطق  قائمة  �سدارة  يف  فطرية  اأبو  منطقة  حلت  كما 

وبن�سبة قاربت “35%”، تلتها مناطق �سباح ال�سامل والفنيطي�س كما يظهر اجلدول التايل.

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

الأول/2016

املنطقةالرتتيب

اإجمايل قيمة 

ال�صفقات  

)م.د.ك(

)%( من اإجمايل 

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

50.4 %42.6120 %35.142.56 %28.4اأبو فطرية1

7.6 %13.118 %24.113.07 %19.5�صباح ال�صامل2

29.0 %28.069 %21.428.02 %17.3الفنيطي�س3

0.8 %3.82 %6.33.80 %5.1اأبو احل�صانية4

0.8 %2.02 %3.72.04 %3.0امل�صيلة5

3.8 %3.49 %2.43.40 %1.9الق�صور6

2.1 %2.05 %2.12.00 %1.7مبارك الكبري7

2.1 %2.15 %2.02.08 %1.6امل�صايل8

1.7 %1.64 %1.81.60 %1.4العدان9

1.7 %1.44 %1.21.40 %1.0القرين10

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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� اخلال�سة

اللحظة  2014 وحتى  نهاية عام  بالرتاجع وبوترية �سبة م�ستمرة منذ  الكويتي  العقاري  ال�سوق  ا�ستمرت موؤ�سرات 

متاأثرة بتبعات الرتاجع يف اأ�سعار النفط اخلام والتخوف من اآثارها املحتملة على الأداء القت�سادي املحلي، كما 

�ساهمت الأو�ساع اجليو�سيا�سية املتقلبة يف دول الإقليم والعامل يف تعزيز حالة التخوف ال�سائدة لدى امل�ستثمرين 

الأمر الذي اأثر على �سوق العقار الكويتي ولو بوترية اأقل وبطريقة غري مبا�سرة. ومبتابعة اأداء �سوق العقار الكويتي 

خالل الربع الأول من عام 2016، فقد اأظهر ال�سوق اإ�سارات تراجع اأكرب من تلك التي ظهرت يف الربع الرابع من 

عام 2015، حيث ا�ستمر الرتاجع ب�سكل اأكرب يف ن�ساط القطاعني ال�سكني وال�ستثماري فيما �ساعد الن�ساط الذي 

�سهده القطاع التجاري يف تخفيف وطاأة الرتاجع قليال، اإل اأن م�ستويات اأداء ال�سوق ل زالت اأقل بكثري من امل�ستويات 

القيا�سية التي �سجلها ال�سوق خالل عام 2014 على �سبيل املثال.

كما اأن املتابع لتطورات �سوق العقاري خالل ال�سنة املا�سية �سيالحظ تراجعا ملحوظا لأن�سطة امل�ساربة، والأن�سطة 

املرتبطة ب�سراء العقارات من اأجل اإعادة بيعها يف املدى الق�سري مع حتقيق هام�س ربح مقبول، حيث تتجه ال�سفقات 

املنفذة يف ال�سوق لت�سبح اأكرث انتقائية، لت�سبح ال�سفقات املرتبطة بعائد ا�ستثماري جمد، اأو لفر�سة ناجمة عن 

تراجع م�ستويات الأ�سعار  هي املحرك الرئي�س ملبيعات ال�سوق، يف الوقت الذي �ساهم التباطوؤ الذي ي�سهده ال�سوق يف 

خلق مزيد من ال�سغوط يف جانب العر�س، حيث يحجم العديد من مالك العقارات وامل�ستثمرين عن بيع عقاراتهم 

انتظارا مل�ستويات اأ�سعار من تلك ال�سائدة يف ال�سوق حاليا.

ومبتابعة م�ستويات الأ�سعار، فقد اأظهر ال�سوق ثباتا ن�سبيا يف م�ستويات الأ�سعار الإجمالية خالل الربع الأول من 

العام  املتو�سط  تراجع  حيث  العقار،  وطبيعة  اجلغرافية  للمنطقة  وفقا  متفاوتا  جاء  قد  الثبات  هذا  لكن  العام، 

مل�ستويات اأ�سعار العقار ال�سكني بن�سبة “1.8%” مقاربة بالربع الرابع من عام 2015 متاأثرا بتغريات متفاوتة وفقا 

تراجعت يف  اأنها  اإل  الأحمدي، وحويل،  الأ�سعار يف حمافظات  م�ستويات  ارتفعت  ففي حني  للمنطقة اجلغرافية، 

مناطق العا�سمة والفروانية ومبارك الكبري وجلهراء، اأما يف القطاع ال�ستثماري فقد تراجع امل�ستوى العام لالأ�سعار 

يف القطاع على اأ�سا�س ربعي متاأثرا برتاجع م�ستويات اأ�سعار القطاع ال�ستثماري يف حمافظتي الأحمدي والفروانية 

مقابل ارتفاع يف م�ستويات اأ�سعار العقارات ال�ستثمارية يف حمافظة حويل، وكما يظهر اجلدول التايل:
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جدول )13( متو�سط �سعر املرت املربع امل�سجل خالل الربع الأول/2016 ح�سب القطاع واملحافظة

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

القطاع واملحافظة
اإجمايل املبيعات 

)األف دينار(

اإجمايل امل�صاحة 

)األف مرت(

متو�صط �صعر املرت 

املربع )د.ك(

مقدار التغري 

)د.ك(

ن�صبة التغري 

)%(

1.8 %283225396.6714.212.9القطاع ال�صكني

5.3 %62505130.0480.924.4حمافظة الأحمدي

1.8- %11.4-1043116.8622.5حمافظة اجلهراء

2.9- %30.5-4478944.21012.3حمافظة العا�صمة

6.1- %45.4-3218245.7703.7حمافظة الفروانية

15.8 %7535576.6983.4134.1حمافظة حويل

13.2- %106.3-5796483.2696.4حمافظة مبارك الكبري

1.7- %32.1-277247149.31857.0القطاع ال�صتثماري

3.2- %6639842.41565.8228.6حمافظة الأحمدي

غ.مغ.م9231.2745.4حمافظة اجلهراء*

غ.مغ.م154967.22161.7حمافظة العا�صمة*

7.9- %163.2-6084332.11896.9حمافظة الفروانية

0.5 %11578655.62084.39.9حمافظة حويل

غ.مغ.م1780110.91639.0حمافظة مبارك الكبري*

غ.م3941.7-174918117.51488.5القطاع التجاري

غ.مغ.م88540102.3865.3حمافظة الأحمدي*

غ.مغ.م3120.14622.2حمافظة اجلهراء*

غ.مغ.م163702.37051.5حمافظة العا�صمة

غ.مغ.م344137.04948.7حمافظة الفروانية*

غ.مغ.م352835.86035.5حمافظة حويل*

غ.مغ.مغ.مغ.مغ.محمافظة مبارك الكبري*

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

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

كما ل تاأخذ م�ستويات الأ�سعار املدرجة يف اجلدول خ�سائ�س كل عقار يف عني العتبار، فهي متثل م�ستويات اأ�سعار تاأ�سريية ووفقا ملا مت تنفيذه من �سفقات خالل الربع فعليا فقط.
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ختاما.. �سي�ستمر تاأثر �سوق العقار الكويتي بالتطورات القت�سادية التي فر�ستها حالة عدم ال�ستقرار يف اأ�سعار 

النفط منذ ما يزيد عن العام، حيث ت�سود ال�سوق العقاري �ساأنه �ساأن جمموعة من الأ�سواق الأخرى حالة من الرتقب 

من تبعات ا�ستمرار تراجع اأ�سعار النفط على القت�ساد املحلي والإقليمي، حيث ل زالت م�ستويات الأ�سعار احلالية 

ت�سهدها  قد  التي  التغريات  تبعات  ال�سوق  يرتقب  كما  املايل،  العجز  م�ستويات  ات�ساع  باجتاه  تدفع  اخلام  للنفط 

العائد املتوقع من ال�ستثمار العقاري، فيما ا�ستمرت التطورات  اأ�سعار املياه واملحروقات واخلدمات الأخرى على 

اجليو�سيا�سية يف املنطقة يف التاأثري على املزاج العام للم�ستثمرين ولو بطريقة غري مبا�سرة، الأمر الذي خلق حالة 

من النتظار، يرتقب فيها امل�ستثمرين حدوث تطورات اإيجابية على امل�ستويني املحلي والإقليمي الأمر الذي �ساعد 

على ا�ستمرار حالة الرتاجع يف اأداء �سوق العقار خالل الربع احلايل، ويتوقع لهذه احلالة ال�ستمرار لب�سعة �سهور 

اأخرى ما مل ت�سهد م�ستويات اأ�سعار النفط حت�سنا ملحوظا.

مالحظات فنية

اعتمد التقرير على بيانات مت جتميعها من جمموعة من امل�سادر املحلية والدولية، بينما اعتمد يف حتليله لن�ساط 

العدل/دولة  �سوق العقار الكويتي على البيانات املجمعة وال�سادرة عن اإدارة الت�سجيل العقاري والتوثيق – وزارة 

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/2015 – نهاية مار�س 

.2016/

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

والتوثيق – وزارة العدل – دولة الكويت.

اإجماليات  �سكل  على  والتوثيق   العقاري  الت�سجيل  اإدارة  قبل  من  البيانات  تن�سر  الزمني:   والتجميع  الت�صنيف 

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

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 
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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�س العقار التف�سيلية )عمر 

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

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

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

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

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

قائمة امل�سطلحات والخت�سارات

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

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

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

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

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

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

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

واخلدمية. 

ال�سريط ال�ساحلي: هي املنطقة املح�سورة بني دوار البدع �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.

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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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�س وتدر�س 

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

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

ملزيد من املعلومات اأو ال�ستف�سارات بخ�سو�س 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.



الرئيسي

مجمع الوزارات

المباركية

شرق

حولي (دوار صادق)

حولي (شارع بيروت)

السالمية (ليلى جاليري)

السالمية (شارع عمان)

سوق السالمية

الفحاحيل

الجهراء

غرب الجهراء

الفروانية

ا�فنيوز

خيطان

الضجيج

ا�حمدي

جليب الشيوخ

الموانىء

الفنطاس

العقيلة

الرحاب

الزهراء

الدعية

كلية القانون

الصليبية

مجمع الرمال

سعد العبدا�

Head Office

Ministries Complex

Al-Mobarakeya

Sharq

Hawalli (Sadeq Roundabout)

Hawally (Beirut St.)

Al-Salmiyah (Layla Gallery)

Al-Salmiyah (Amman St.)

Souq Al-Salmiyah

Al-Fahaheel

Al-Jahraa

West Jahraa

Al-Farwaniya

Avenues

Khaitan

Al-Dajeej

Al-Ahmadi

Jeleeb Al-Shuyokh

Al-Mawanea

Al-Fintas

Al-Oqailah

Al-Rehab

Al-Zahraa

Al-Da’ia

Low College

Sulaibiya

Rimal Complex

Saad Al-Abdullah

1888999

22411286

22456706

24332637 / 22311780

22628216/7

22311877

25737455

25720245/86

25742539

23915078/9

24550688/668

22311841

22411874/69

22597745

24720691

24716413

23980819

24341600

23111720

22311830

23834780

22311890

22311822

22311880

22311850 / 1 / 2

22311740

1806806

1806806




