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)2017اللخص الشهري لؤشرات سوق العقار الكويتي لشهر (فبراير 

تراجع حجم البيعات وثبات نسبي في عدد الصفقات

 ملي��ون دين��ار166تراجع��ت مبيع��ات س��وق العق��ار الكوي��تي الجمالي��ة (عق��ود ووك��الت) للش��هر الث��اني عل��ى الت��والي، حي��ث بلغ��ت مبيع��ات الس��وق نح��و 

%،40% عل��ى أس��اس ش��هري، كم��ا بقي��ت أق��ل بك��ثير م��ن الس��تويات الس��جلة خلل نف��س الش��هر م��ن الع��ام الاضيي وبنح��و 16كوي��تي متراجع��ة بنس��بة 

%" عل��ى أس��اس ش��هري، فيم��ا بق��ي3 ص��فقة متراجع��ا بنح��و "379فيم��ا ك��انت ال��تراجع أبط��أ ف��ي مؤش��ر ع��دد الص��فقات الس��جلة ف��ي الس��وق وال��ذي بل��غ 

 أل��ف دين�ار كوي�تي،437%، كم�ا تراج��ع مؤش�ر متوس�ط قيم�ة الص�فقة ليبل��غ 1 بنح��و 2016أعل�ى م��ن مس�توياته الس��جلة خلل ش�هر ف��براير م��ن ع�ام 

%، تجدر الشارة إلى أن مؤشرات السوق40 ألف دينار كويتي في الشهر الاضيي، ليسجل تراجعا كبيرا على أساس سنوي وبنسبة 507مقارنة بنحو 

 ي��وم22 يوم��ا خلل الش��هر مقارن��ة ب 19تت��أثر  بعطل��ة العي��اد الوطني��ة وبع��دد أي��ام الش��هر الق��ل مقارن��ة ببقي��ة الش��هر، حي��ث بل��غ ع��دد أي��ام العم��ل 

عمل في الشهر الاضيي.

القطاع السكني القل تراجعا

ولق���د ش���هدت مبيع���ات لقط���اع الس���كني تحس���نا طفيف���ا إذا م���ا ق���ورنت بمس���توياتها خلل الش���هر الاضيي، فيم���ا ج���اءت مقارب���ة لس���توياتها الس���جلة ف���ي

% عل�ى أس�اس ش�هري، ومحافظ��ة3 ملي��ون دين��ار كوي�تي مرتفع��ة بنح��و 86، حي��ث بلغ��ت مبيع��ات القط��اع الس�كني نح��و 2016الش��هر القاب��ل م��ن ع�ام 

% عل�ى أس�اس س�نوي41% عل�ى أس�اس ش�هري وبم�ا يزي��د ع�ن 17على مستوياتها ف�ي الع��ام الاضيي، فيم�ا تراجع��ت مبيع��ات القط�اع الس��تثماري بنح��و 

% عل��ى أس���اس س��نوي74% عل���ى أس���اس ش���هري وبم���ا يزي���د ع���ن 33 ملي���ون دين���ار كوي���تي، أم���ا القط���اع التج���اري فق���د تراج���ع ه���و الخ���ر بنح���و 56لتبل���غ 

 مليون دينار كويتي فقط.23ليسجل 

)2017 – فب�راير/ 2016إجمالي قيمة وعدد الصفقات ومت�وسط� قيمة� الصفقة شهريا للفترة� (فبراير/

 مع نظرائه من كل عام (شهر ديس�مبر م��ن ك�ل2017وبمتابعة الداء الشهري لسوق العقار الكويتي من خلل مقارنة أداء السوق خلل شهر فبراير/

)، وذل��ك لبي��ان التغي��ر ف��ي مؤش��رات الس��وق م��ع تحيي��د بع��ض الث��ر الوس��مي، فق��د ح��ل ش��هر ف��براير الح��الي ف��ي الرتب��ة التاس��عة (خلل2007ع��ام من��ذ 

الحد عشر سنة الاضية) ف�ي مؤش�ر قيم�ة البيع��ات، فيم�ا ح�ل ك��ذلك ف�ي الرتب��ة التاس�عة ف�ي مؤش�ر ع�دد الص�فقات، فيم�ا ح�ل ف�ي الرك��ز الخ��امس ف�ي

مؤشر متوسط قيمة الصفقة وكما يظهر الجدول التالي:

 (مرتب�ة حسب قيمة الب�يعات الجمالية� خلل شهر فبراير� من كل عام)�2017 – 2007مقارنة لداء� سوق العقار في شهر فبراير� من كل عام� للفترة� 

QةالرتبةQالشهر والسن(دينار Qمليون) Qة الصفقاتQإجمالي قيمQعدد الصفقات(دينار Qألف) ة الصفقةQمتوسط قيم

2014499.5516968.0فبرQاير 1

2016274.5377728.2فبرQاير 2

2012269.8873309.0فبرQاير 3

2015253.8440576.8فبرQاير 4

2013239.1582410.8فبرQاير 5
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2008225.7969232.9فبرQاير 6

2007224.7616364.8فبرQاير 7

2011219.8419524.6فبرQاير 8

2017165.6379436.9فبرQاير 9

2009115.3358322.1فبرQاير 10

2010106.8416256.7فبرQاير 11
    الصدر:� حسابات وحدة البحوث القتصا�دية والت�رجمة� – بنك الكويت الدولي

تحسن طفيف في مستويات أسعار القطاع السكني

%، لك�ن ه��ذا التحس��ن2.5حساب التوسط العام لسعار العق��ارات الس�كنية ارتفاع�ا طفيف�ا ف�ي مس�تويات أس�عار العق��ارات الس�كنية، وبنح��و أظهر 

ك���ان متفاوت���ا وفق���ا للمنطق���ة الجغرافي���ة، حي���ث ارتف���ع متوس���ط س���عر ال���تر الرب����ع للعق���ارات الس���كنية ف���ي محافظ���ات الحم���دي والجه����راء والفرواني���ة

وحولي، فيما شهدت أسعار العقارات السكنية تراجعا متفاوتا في محافظتي العاصمة ومبارك الكبير.

%، وق���د ظه���ر التف���اوت ف���ي التغي���ر ال���ذي ش���هده1فيم���ا تراج���ع التوس���ط الع���ام لس���عار ال���تر الرب���ع ف���ي القط���اع الس���تثماري تراجع���ا طفيف���ا وبأق���ل م���ن 

متوسط السعر جليا في القطاع الستثماري، حي�ث تراج��ع متوس�ط س�عر العق��ارات الس��تثمارية ف�ي محافظ�ة الحم�دي، فيم�ا ارتف��ع وبش�كل ملح�وظ

ف��ي محافظ��ة الفرواني���ة، يرج���ع ه���ذا التف��اوت إل��ى طبيع���ة العق���ارات ال��تي ت���م ت���داولها خلل الش��هر، ول��ا يمن��ع تعمي���م ه���ذه النت���ائج عل��ى التوس��ط الع��ام

للسعار في السوق لقصر الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير (شهر واحد).

ه���ذا وتظه���ر بيان���ات متوس���ط الس���عار ف���ي قط���اعي الس���كني والس���تثماري تب���اطؤ ح���دة ال���تراجع ف���ي متوس���طات الس���عار م���ع بداي���ة الع���ام، كم���ا ل زال���ت

مؤشرات السعار تظهر تفاوتا يدل على ارتباط مستويات لسعار بالخصائص التفصيلية والوقع الجغرافي لكل عقار على حدة.

2017 حسب القطاع والحافظة� مع مقارنة مستويات السعار مع الشهر السابق يناير – 2017متوس�ط سعر التر� الربع السجل خلل شهر فب�راير / 

 صQفقات خللQ الشQQهر مQا قQد يجعQل مسQتويات السQQعار الحسQوبة فيهQQا غيQر ممثلQة لكQل الحافظQQة10 القطاعQQات أو النQQاطق شQQهدت أقQل مQن ه�ذه: (*)الصQدر: حسQابات وحQQدة البحQوث القتصQادية والترجمQة – بنQك الكQويت الQQدولي  |  

وفقا للقطQاع كماQ تمتاز البيانQات الشهQرية بعددQ صفقاتQ منخفضة نسبيا ما قد يجعل هذQه اQلستويات غير ممثلة للتغير الQحاصل في مستويات السعار في السوقQ على أرض الواقQع، كمQا ل تأخQQذ مسQتويات السQعار الدرجQQة فQي الجQQدول

خصائص كلQ عقار بعين العتبار، فهي تمثل مستويات أسعار تأشيرية ووفقا لاQ تم تنفيذQه من صفقات خللQ الشهر فعلياQ فقط.

2017أداء سوق العقار قطاعيا خلل فبراير/

% عل�ى أس�اس ش�هري، فيم�ا بقي��ت3، مرتفع��ة بنس��بة 2017" مليون دينار كويتي خلل شهر ف��براير م��ن ع�ام 86بلغت مبيعات القطاع السكني نحو "

% عل�ى أس�اس ش�هري، ف�ي ال�وقت2، فيما تراجع مؤش�ر ع�دد الص��فقات ف�ي القط�اع بنح��و 2016مقاربة لستوياتها السجلة في الشهر القابل من عام 

 ص�فقة خلل الش��هر الح�الي، كم�ا ارتف��ع مؤش�ر متوس�ط251% حي��ث بل��غ ع�دد الص�فقات نح�و 1ال��ذي س��جل ارتفاع��ا عل�ى أس�اس س�نوي وبأق��ل م��ن 

 أل��ف دين��ار كوي��تي للص��فقة الواح���دة، ليبق��ى مقارب��ا م��ن مس��توياته ف��ي الش��هر القاب��ل م��ن342% عل��ى أس��اس ش��هري ليبل��غ 5.5قيم��ة الص��فقة بنح��و 

العام الاضيي.
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% عل�ى42 ملي��ون دين��ار كوي�تي، ولتس��جل تراجع��ا بنح��و 56% عل�ى أس�اس ش�هري لتبل��غ نح��و 17أم�ا القط��اع الس�تثماري فق��د تراجع��ت مبيع��اته بنح��و 

، فيم�ا ارتف��ع مؤش�ر ع��دد الص�فقات النف��ذة ف�ي القط�اع خلل2016أساس سنوي عند مقارنتها بمس�تويات مبيع��ات القط�اع ف�ي ش�هر ف��براير م��ن ع�ام 

% عل�ى أس�اس س�نوي، ف�ي القاب��ل فق��د تراج��ع مؤش�ر متوس�ط قيم�ة9% عل�ى أس�اس ش�هري وبنس��بة 3 ص�فقة، مرتفع��ا بنس�بة 120الشهر ليبلغ نحو 

 أل���ف دين���ار كوي���تي للص���فقة الواح���دة، وليبق���ى أق���ل م���ن مس���توياته467% عل���ى أس���اس ش���هري ليص���ل إل���ى 20الص���فقة ف���ي القط���اع الس���تثماري بنح���و 

%.49السجلة في نفس الفترة من العام الاضيي بنحو 

% عل�ى أس�اس ش�هري وبنس�بة33 ملي��ون دين��ار كوي�تي فق�ط، متراجع��ة بنح�و 23كما تراجعت مبيعات القط�اع التج��اري خلل ه��ذا الش��هر لتبل��غ نح��و 

% م��ن ع�دد الص�فقات الس��جلة ف�ي50% على أساس سنوي، ولق��د س��جلت ف�ي القط��اع التج��اري س�بع ص��فقات فق�ط خلل الش�هر، أي أق�ل بنح�و 74

 ملي��ون دين��ار كوي��تي، ه��ذا وق��د ش��هد3.3الش��هر الاضيي والش��هر القاب��ل م��ن الع��ام الاضيي، فيم��ا بل��غ مؤش��ر متوس��ط قيم��ة الص��فقة ف��ي القط��اع نح��و 

 ألف دينار كويتي فقط، فيما لم تشهد بقية القطاعات أي صفقات تذكر.650القطاع الحرفي صفقة واحدة بقيمة 

)2017التوزيع النسبي لقيمة مبيQعاتQ السوق العقاري بحسب القطاعQ خلل شهرQ (فبرايQر/

أداء السوق العقاري جغرافيا

% م��ن مجم��ل مبيع��ات الس�وق، كم�ا احتل��ت الرتب��ة الول��ى ف�ي30حصلت محافظة حولي على صدارة السوق في مؤشر قيم�ة البيع��ات وبحص�ة ق��اربت 

% م��ن إجم�الي ع�دد الص�فقات، فيم�ا حل�ت محافظ��ة الحم��دي ف�ي الرتب��ة الثاني��ة ف�ي حج��م البيع��ات بحص�ة26مؤشر عدد الص�فقات وبنس�بة ق��اربت 

% من إجمالي الصفقات النفذة في السوق.23% وحلبت في الرتبة الثانية كذلك في مؤشر عدد الصفقات وبحصة اقتربت من 25بلغت 

2017التوزيع النسبي لجمالي� قيمة� وعدد� الص�فقات� العقارية� لختلف مح�افظات� دولة الكوي�ت خلل� شهر� فبراير 

الحصة من إجماليQ عدد الصفقاتQالحافظةالحصة من إجماليQ مبيعات السوQقالحافظة

%25.6محافظةQ حوQلي%29.7محافظةQ حوQلي

%22.7محافظةQ الحQمدي%25.4محافظةQ الحQمدي

QصمةQالعا Q16.7محافظة%QصمةQالعا Q16.9محافظة%

%14.8محافظةQ مبارك الكبQيرQ%15.3محافظةQ الفروQانية

QيرQمبارك الكب Qانية%8.3محافظةQالفرو Q11.9محافظة%

Qالجهراء Q4.5محافظة%Qالجهراء Q8.2محافظة%

الخلصة

، إلى استمرار موج�ة التراجع��ات ال�تي تش��هدها مؤش��رات س�وق العق�ار الكوي�تي، كم�ا تش�ير إل�ى اس��تمرار تراج��ع2017تشير بيانات أول شهرين من عام 

السعار ولكن بشكل انتقائي وفقا لخصائص العقار وموقعه الجغرافي وطبيعة النشاط، كما بدأ مؤشر ع�دد الص��فقات بالتماس�ك ت��دريجيا، حي��ث

تباطأت حدة التراجع في هذا الؤشر وفقا لبيانات الشهرين الاضيين على القل، وه�و م�ا ق�د يش�ير إل�ى ظه�ور أث��ر ال��تراجع ف�ي الس�عار عل�ى ش�كل زي��ادة

في عدد الصفقات النفذة ولو بشكل نسبي.



تاه����ذا وق����د اس����تمرت الص����فقات العقاري����ة الس����جلة خلل الش����هر الاضيي متس����مة بالنتقائي����ة، كم����ا اس����تمر تراج����ع أنش����طة الض����اربة مقارن����ة بف����تر

ماض��ية، حي��ث أص��بح الس��تثمرين أك��ثر انتقائي��ة ف��ي اختي���ارهم للعق���ارات، كم��ا أص��بح الع���ائد الس��تثماري ف��ي القط��اعين التج���اري والس��تثماري يلع��ب

الدور الكبر في اتخاذ القرار. 

ه��ذا ويتوق��ع لس�وق العق��ار الكوي��تي أن يبق�ى مت��أثرا ب��التطورات القتص�ادية ال��تي ستش��هدها الس�واق خلل الش��هر القادم�ة، حي��ث ل زال��ت الس�واق

ت��ترقب أن ينعك��س ق��رار أوب��ك بخف��ض مس��تويات النت��اج -به��دف امتص��اص ف��ائض الع��روض ف��ي الس��واق م��ن النف��ط الخ��ام- إيجاب��ا عل��ى مس��تويات

الس��عار خلل ه��ذا الع��ام، إل أن ه��ذا الث��ر ق��د ل ي��زال بعي��دا ف��ي ظ��ل تراج��ع مس��تويات أس��عار النف��ط لدن��ى مس��توياتها خلل الثلث أش��هر الاض��ية،

كم�ا سيش�كل رف�ع أس�عار الف��ائدة مزي��دا م��ن الض��غوط عل�ى القط�اع العق��اري، ال��ذي ي��ترقب ت�أثر أس��عار الخ��دمات الرتبط��ة بالعق�ار بتغي��ر تعرف��ة ال�اء

والكهرباء والوقود، هذا وسيتطلب حصول تحسن ملحوظ ف�ي أداء س�وق العق��ار الكوي�تي تحس�نا ملحوظ�ا ف�ي مس�تويات أس��عار النف��ط ولف��ترة معت��برة

لستعادة مستويات الزخم التي شهدها السوق في السنوات السابقة.

- تم -
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تنويه
باسQQتخدام بيانQQات الصQQفقاتتع��د وح��دة البح���وث القتص���ادية والترجم��ة ف��ي بن��ك الك���ويت ال��دولي، تقري��ر س��وق العق��ار الكوي��تي الش��هري 

، ل���ذا ف���إن جمي���ع الؤش���رات،العقاريQQQة النفQQQذة فعليQQQا والصQQادرة عQQن إدارة التسQQQجيل العقQQاري والتوثيQQQق/ وزارة العQQQدل/ دولQQQة الكQQويت

والحص���ائيات، والرس���ومات البياني���ة والعلوم���ات ال���واردة ف���ي ه���ذا التقري���ر، تس���تعرض وت���درس م���ا ت���م تس���جيله م���ن ص���فقات فعلي���ة نف���ذت

خلل الش��هر قي�د الدراس��ة (البيان��ات الفعلي�ة)، بعي��دا ع�ن التكهن��ات أو التوقع��ات الس��ائدة ف�ي الس�وق ح�ول مس��تويات الس��عار، أو حج�م

البيعات والساحات الباعة،


