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على  سوق العقاردخولنا الربع األخير من العام، يستمر الضعف في مع 

وبلغ إجمالي المبيعات العقارية الرغم من التحسن في القطاع التجاري. 

وذلك منذ بداية العام  2015شهر أكتوبر  حتى مليار دينار كويتي  2.5

عن نفس الفترة من العام الماضي. وسجلت معظم  ٪29بانخفاض بلغ 

مؤشر أسعار  باستثناء ية نمواً سنوياً إيجابياً ضعيفاً مؤشرات األسعار العقار

 تراجع منذ عام مضى.  سجيلتالمنازل السكنية الذي استمر في 

مليون دينار كويتي في  1،1,1 في القطاع السكنيمبيعات الوبلغ إجمالي 

 وتراجعت مليون دينار كويتي في شهر أكتوبر. 2,35و 5112عام 

 ٪31و ٪26 ا من السنة بواقعحتى تاريخه السكنيةعدد الوحدات و المبيعات

مقارنًة بنفس الفترة من العام الماضي. ومنذ بداية السنة حتى  التواليعلى 

 المباعةقطعة أرض سكنية فقط مقارنًة بعدد القطع  1،579 تم بيعتاريخه، 

. وشهدت مدينة 3،056في نفس الوقت من العام الماضي والتي بلغت 

في صفقات  تراجعصباح األحمد البحرية ومنطقة أبو فطيرة والخيران أكبر 

يعزى الهبوط األخير في مبيعات قد حتى اآلن. و 2015عام الضي في األرا

إلى نشاط المضاربة في وقت سابق في قطاع جزئياً قطع األراضي 

ذلك أيضاً في التقرير السنوي لالتحاد العقاري  ظهراألراضي السكنية. وقد 

من العقارات السكنية قد بيعت  ٪21الذي نشر مؤخراً والذي يذكر أن نحو 

     مضاربة.ال بهدف

 السكنيةمباني لوالتي كان معظمها لبلغت المبيعات في القطاع االستثماري 

مليون  1،027 المبيعاتبلغ إجمالي قد فعامين.  منذالمستوى األدنى لها 

نفس ب مقارنة ٪35 متراجعاً بواقعدينار كويتي منذ بداية السنة حتى تاريخه، 

منذ  صفقة 1،161الفترة من العام الماضي. ومن ناحية الصفقات، تم إبرام 

عن العام الماضي. وبالنسبة  ٪22بداية السنة حتى تاريخه، بانخفاض بلغ 

أداًء جيداً بشكل استثنائي مع ارتفاع  2014لقطاع االستثمار، حقق عام 

عام الفي  ماى حد ثابتة إل المبيعاتكانت  وقداألسعار والصفقات العقارية. 

   .٪11على الرغم من انخفاض الصفقات بنسبة  2013عام المقارنة ب 2015

حيث ارتفعت صفقات  على مستوى نشاطهالتجاري  حافظ قطاع العقارو

مليون  331 المبيعاتإجمالي  بلغ فقدالقطاع منذ بداية السنة حتى تاريخه. 

نفس ب مقارنة  ٪15 بواقع اً تباطؤ مسجالً دينار منذ بداية السنة حتى تاريخه، 

الفترة من العام الماضي، في حين ارتفع عدد الصفقات منذ بداية السنة حتى 

مقارنًة بنفس الفترة من العام الماضي. وفي شهر سبتمبر،  ٪1تاريخه بنسبة 

مليون دينار كويتي. وسجلت أكبر  34.5سجل القطاع تسع صفقات بقيمة 

تراً مربعاً في الفروانية بلغت قيمتها م 2،000صفقة لقطعة أرض مساحتها 

 مليون دينار كويتي. 12

  

وخالل السنوات القليلة الماضية، اتخذ بنك الكويت المركزي بعض التدابير 

اشهر( 9السكني ) العقار قطاع: مبيعات 1الرسم البياني  

 

 
 وزارة العدل المصدر:

 

 طاع العقار السكني لق ألسعارا مؤشر: 5الرسم البياني  

(2010=100، رأشه 3متحرك نقطة، )  

 
 بنك الكويت الوطني المصدر:

 

 للمنازل طاع العقار السكنيق مؤشر : ,البياني  الرسم

 

 
 بنك الكويت الوطني: المصدر
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تباطؤ في  ساهمتاالحترازية على مستوى االقتصاد الكلي ربما تكون قد 

، أدخل بنك 2013 من العام مثالً  في نوفمبرف. سوق العقار نشاطنمو 

  .ةالكويت المركزي تنظيمات جديدة فيما يتعلق بالقروض العقاري

، بدأ بنك الكويت المركزي ,، وكجزء من اتفاقية بازل 5112وفي عام 

حساب الرسوم الرأسمالية التنظيمية  عندالضمانات العقارية  استبعادفي 

 تباطؤ نمو فياألمر الذي من المحتمل أنه ساهم ، المصرفيةعلى القروض 

وقد أدخلت القاعدة في األساس في أعقاب األزمة المالية . ةالعقاري القروض

ه ليس من المحتمل أن يكون في أسعار العقارات. كما أن التراجع الحادلمنع 

على السوق العقاري. ومن المتوقع أن تستمر  اً ضار   اً أثر لهذا اإلجراء

ان، ولكن ال يمكن استخدامها الضمانات العقارية في تعزيز وضمان االئتم

  بعد ذلك لتخفيض المتطلبات الرأسمالية.

ومع استمرار خضوع أسعار النفط للضغط وتشديد التنظيمات االئتمانية، 

مع  عقارية في التباطؤ في شهر أكتوبرتستمر معدالت نمو المؤشرات ال

 المبانياويظل مؤشر سعر . صعوبة الحفاظ على نمو سنوي جيد

، تلته األراضي ٪1.4حيث حقق ارتفاعاً بلغ  الصدارةفي  ةاالستثماري

  .في مستوى متراجعالمنازل السكنية  أسعارمؤشر  وال يزالالسكنية 

للشهر  متأثراً بتراجع النمو التراجعمؤشر المنازل السكنية في  واستمر

 ألسعار المنازلمؤشر بنك الكويت الوطني  وقد استقرالثالث على التوالي. 

. على أساس سنوي ٪3.6 بواقعمنخفضاً  في أكتوبر نقطة 176.0السكنية 

من  منذ شهر سبتمبر باالعتدالالنمو في أسعار المنازل السكنية  فقد استمر

   .٪21عندما سجل المؤشر نمواً سنوياً تاريخياً مرتفعاً بلغ  2013 العام

فقد . لجيدالحفاظ على مستواه ا صعوبة في مؤشر األراضي السكنية وشهد

أقل  مسجالً خالل السنة،  ٪1.6نقطة بنسبة  197.1ارتفع المؤشر البالغ 

، كما انخفض انخفاضاً طفيفاً 2015 من العام مستوى له منذ شهر أغسطس

شهدت التي يشملها المؤشر،  منطقة في الشهر. ومن بين الستة عشر

 مناطق منهافقط ارتفاعاً في السعر هذا الشهر، في حين كانت تسع منطقتان 

   غير نشطة.

، أي نحو خالل العام ٪1 بواقع ةاالستثماري المباني أسعار وارتفع مؤشر

فقد بلغ المؤشر خالل الشهور الستة الماضية.  الذي شهدهنصف النمو 

عن المستوى الذي سجله في شهر  ٪3 بواقعنقطة، منخفضاً  201.5

تي يشملها المؤشر اإلحدى عشرة ال المناطقسبتمبر. وكانت أربع من بين 

 أساسالنشطة المتبقية نمواً إيجابياً على  المناطق بينما سجلتغير نشطة. 

  سنوي.وشهري 

 

 

 

 

 

اشهر( 9االستثماري ) العقار قطاعمبيعات  :2الرسم البياني   
 

  
 وزارة العدل وبنك الكويت الوطني :المصدر

 

 

 المباني ألسعار االستثماريطاع العقار ق مؤشر: 2الرسم البياني 

 (2010=100، رأشه 3متحرك نقطة، )

 
 بنك الكويت الوطني: المصدر

 

 اشهر( 9التجاري ) العقار قطاعمبيعات : 6 الرسم البياني

 ( رأشه 3متحرك  سنوي، ،)٪

 
 وزارة العدل  المصدر:
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 المبيعات العقارية والقروض المقررة والمنصرفة من قبل بنك االئتمان الكويتي :1لجدول ا

 نسبة التغير )٪( أكتوبر سبتمبر أغسطس السنويالمتوسط  المبيعات العقارية

 السنوي الشهري 2015 2015 2015 2014 2013 

        
(حجم المبيعات )مليون دينار  300.2 355.8 189.8 195.5 174.2 3.0 -47.4 

 44.0- 0.7 73.2 82.2 81.6 158.3 150.5 سكني

 67.6- 18.3- 66.6 67.2 82.3 151.0 116.6 استثماري

تجاري1  33.1 46.4 25.9 46.1 34.5 77.9 171.2 

        

 58.7- 21.8- 331 315 403 635.1 669.1 عدد الصفقات المتداولة

 64.9- 12.7- 233 214 245 483.6 515.8 سكني

 38.8- 40.0- 89 90 150 143.2 144.9 استثماري

 120.0 37.5 9 11 8 8.3 8.4 تجاري

        

 27.3 31.8 526.4 620.7 471.0 557 449 قيمة الصفقة )ألف دينار(

 59.5 15.3 314.2 384 333.2 334 293 سكني

 47.1- 36.2 747.8 747 548.4 1,085 805 استثماري

 23.5 29.4 3829.6 4191 3239 4,937 4,380 تجاري

        

القروض المقررة والمنصرفة من 
 قبل بنك االئتمان الكويتي

     

       

        

قيمة القروض المقررة 
 )مليون دينار(

32.8 25.4 21.8 21.0 18.0 -3.9 -28.5 

 30.9- 3.6 13.1 17.4 16.8 20.8 27.6 بناء قسائم

 6.3- 41.3- 3.4 2.4 4.1 3.3 3.6 شراء بيوت

 27.1- 25.0 1.5 1.2 0.9 1.3 1.6 توسعة وترميم

        

 28.1 68.5 498 620 368 423.3 562.1 عدد القروض المقررة

 30.2- 3.7 193 254 245 303.3 400.5 بناء قسائم

 464.4 316.4 193 254 61 52.2 57.8 شراء بيوت

 49.3 80.6 112 112 62 67.8 103.8 توسعة وترميم

        

قيمة القروض المنصرفة 
 )مليون دينار(

12.2 16.9 18.0 16.9 20.2 -5.8 -6.0 

 6.7- 4.0 15.3 13.3 12.8 13.1 7.8 بناء قسائم

 3.3- 37.1- 3.4 2.4 3.8 2.5 2.7 شراء بيوت

 4.3- 10.8- 1.5 1.2 1.3 1.2 1.7 توسعة وترميم

        

 وزارة العدل وبنك االئتمان الكويتي المصدر:
ألف صفقة. ويشمل كل مؤشر متوسط األسعار الشهرية )لكل متر مربع إذا وجد( وفي حال وجود مناطق ذات  62تشمل قاعدة بيانات مؤشراتنا مالحظة: 
. وال تحتسب تلك المؤشرات 100 2010ويساوي مؤشر السعري للعام  2010أكبر فيحتسب وفق التقلبات. وتعود بيانات المؤشرات للعام نشاط 

 العوامل الموسمية أو عدد أيام العمل كما أنها ال تغطي قطاع العقار التجاري.
 

 

 معدل سعر المتر المربع بالدينار لألراضي السكنية: 5 الجدول

 نسبة التغير )٪( أكتوبر سبتمبر أكتوبر 

 السنوي الشهري 5112 5112 5112 

 السالم
1.021 

1.021 1.097 0.0 -6.3 

 الشهداء
1.300 

1.300 925 0.0 40.5 

 الصديق
1.000 

1.000 1.306 0.0 -23.4 

 حطين
1.024 

1.024 700 0.0 46.3 

 فطيرة ابو
1.017 

611 732 59.6 41.4 

 فنيطيس
665 

707 741 -5.9 -10.2 

 مسيلة
1.000 

147 630 11.1 51.7 

 عقيلة
500 

500 749 0.0 -33.3 

 االحمد صباح

 البحرية
371 439 314 -13.9 -1.6 

 

 

 

 بنك الكويت الوطنيووزارة العدل  المصدر:
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