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المقدمة
اســتمر القطــاع العقــاري فــي مســتوياته املرتفعــة التــي ســجلها منــذ بدايــة العــام املاضــي، حيــث ارتفعــت قيمــة التــداوالت خــال التســعة أشــهر مــن 
2019 إلــى أكثــر مــن نحــو 2.8 مليــار دينــار بنســبة 10% عــن نفــس الفتــرة فــي 2018، ويواصــل بذلــك القطــاع العقــاري أداءه القــوي برغــم تزامــن 
الربــع الثالــث مــع موســم احلــج وعطلــة عيــد األضحــى املبــارك، مــا يعنــي انخفاضــاً ملحوظــاً لعــدد أيــام التــداول الــذي ســاهم فــي انخفــاض قيمتهــا 
ــار منخفضــة 4% فقــط عــن قيمتهــا فــي  عــن الربــع الثانــي مــن العــام احلالــي، واقتربــت تــداوالت العقــار خــال الربــع الثالــث مــن 969 مليــون دين
الربــع الســابق لــه، لكنهــا حافظــت علــى مســار االرتفــاع خــال الثــاث ســنوات املاضيــة، حيــث تعــد قيمــة التــداوالت ثالــث أعلــى قيمــة فــي تلــك الفتــرة، 
مدفوعــة بــأداء متفــاوت للقطاعــات العقاريــة، مــع اجتــاه تصاعــدي ملحــوظ ملعــدالت الطلــب علــى العقــار متمثــًا فــي عــدد التــداوالت التــي ارتفعــت 
إلــى نحــو 5,210 صفقــة خــال التســعة أشــهر مــن 2019 بزيــادة 16% عــن ذات الفتــرة مــن العــام الســابق لــه، بينمــا  تراجــع عددهــا فــي الربــع الثالــث 

بنحــو 12% علــى أســاس ربــع ســنوي نتيجــة انخفــاض لعددهــا فــي مختلــف القطاعــات، لكنهــا ارتفعــت بنحــو 10.5% علــى أســاس ســنوي.

وشــهدت القطاعــات املختلفــة خــال الربــع الثالــث أداءاً متفاوتــاً علــى أســاس ســنوي، مدفوعــاً بــأداء قــوي للعقــار التجــاري، حيــث جــاء فــي مقدمــة 
القطاعــات األخــرى نتيجــة زيــادة فــي تداوالتــه بشــكل كبيــر أدت الرتفــاع تــداوالت القطــاع إلــى ثانــي أعلــى قيمــة خــال خمســة ســنوات تقريبــاً، حــن 
ــى أســاس ســنوي مســجًا 157  ــة مــرات عل ــى أســاس ســنوي، وتضاعــف عددهــا أربع ــادة 40% عل ــث بزي ــع الثال ــار فــي الرب ــون دين بلغــت 197 ملي
صفقــة، وارتفعــت قيمــة تــداوالت العقــار الســكني 24% حــن بلغــت 382 مليــون دينــار وارتفــع عددهــا بنحــو 11% علــى أســاس ســنوي أي بلــغ 1,138 
ــة  ــى أســاس ســنوي مصحوب ــار بنســبة 28% عل ــون دين ــى 313 ملي ــداوالت القطــاع االســتثماري إل ــث، فــي حــن انخفضــت ت ــع الثال صفقــة فــي الرب
بانخفــاض 17.8% فــي عددهــا الــذي بلــغ 357 صفقــة. وياحــظ اســتمرار االجتــاه التصاعــدي ملؤشــرات التــداول االجماليــة مــن حيــث القيمــة والعــدد 

منــذ الربــع األول مــن العــام قبــل املاضــي.

فمازالــت التــداوالت العقاريــة للســكن اخلــاص تســير فــي اجتــاه مســتقر وتصاعــدي وإن كانــت تراجعــت فــي الربــع الثالــث بشــكل طفيــف أي 1% عــن 
الربــع الثانــي، وتراجعــت عــن أعلــى مســتوياتها خــال مــا يقتــرب مــن أربــع ســنوات مضــت كانــت وصلتهــا فــي بدايــة العــام احلالــي، ومــازال عددهــا 

يســجل مســتوى مرتفــع جتــاوز حاجــز األلــف صفقــة إال إنــه أقــل بحــدود 3.8% علــى أســاس ربــع ســنوي.

ــي معظــم  ــوق مســتوياتها ف ــازات تف ــا م ــي، إال أنه ــع الثان ــار االســتثماري عــن الرب ــداوالت العق ــث 2019 لت ــع الثال برغــم تراجــع محــدود خــال الرب
الفتــرات خــال األعــوام املاضيـــة، وقــد انخفضــت فــي الربــع الثالــث بنســبة 11% مــع انخفــاض كبيــر لعددهــا اقتــرب مــن 17% عــن الربــع الثانــي مــن 

نفــس العــام.

وقــد عــززت التــداوالت فــي العقــار التجــاري مــن اجتاههــا التصاعــدي بخــاف الســكني واالســتثماري، مدفوعــة بزيــادة قيمتهــا بشــكل ملحــوظ أي 
بنســبة 26% عــن الربــع الثانــي، فــي الوقــت الــذي مــازال عددهــا عنــد مســتوى اســتثنائي نتيجــة وجــود العديــد مــن التــداوات علــى املكاتــب واحملــات 

التجاريــة خــال هــذا الربــع، إال أن عددهــا ســجل تراجعــاً خــال الربــع الثالــث وصلــت نســبته 36% عــن الربــع الســابق لــه.

قيمة التداوالت القطاعات العقارية 

0
200
400
600
800

1,000
1,200
1,400
1,600

Q3
 - 2

01
2

Q4
 - 2

01
2

Q1
 - 2

01
3

Q2
 - 2

01
3

Q3
 - 2

01
3

Q4
 - 2

01
3

Q1
 - 2

01
4

Q2
 - 2

01
4

Q3
 - 2

01
4

Q4
 - 2

01
4

Q1
 - 2

01
5

Q2
 - 2

01
5

Q3
 - 2

01
5

Q4
 - 2

01
5

Q1
 - 2

01
6

Q2
 - 2

01
6

Q3
 - 2

01
6

Q4
 - 2

01
6

Q1
 - 2

01
7

Q2
 - 2

01
7

Q3
 - 2

01
7

Q4
 - 2

01
7

Q1
 - 2

01
8

Q2
 - 2

01
8

Q3
 - 2

01
8

Q4
 - 2

01
8

Q1
 - 2

01
9

Q3
 - 2

01
9

Q2
 - 2

01
9

مليون دينار كويتي

حرفي و صناعيساحليجتارياستثماريخاص
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وفيمــا يخــص تطــورات أســعار العقــار احمللــي بنهايــة الربــع الثالــث 2019 فقــد ارتفــع متوســط ســعر املتــر املربــع علــى مســتوى دولــة الكويــت إلــى 658 
دينــار لعقــار الســكن اخلــاص معــززاً االجتــاه التصاعــدي لتغيــرات األســعار مرتفعــة 2.8% علــى أســاس ربــع ســنوي وتصــل إلــى 8.1% علــى أســاس 
ســنوي، فــي الوقــت الــذي حتســنت فيــه مســتويات أســعار العقــار االســتثماري عــن الربــع الثانــي متجــاوزة متوســط قــدره 1,550 دينــار للمتــر املربــع، 
بزيــادة طفيفــة بحــدود نصــف فــي املائــة عــن الربــع الثانــي فيمــا لــم تســجل تغيــراً علــى أســاس ســنوي، فيمــا تواصــل األســعار حتســنها فــي القطــاع 
العقــاري التجــاري متخطيــة فــي الربــع الثالــث حاجــز 3,600 دينــار للمتــر املربــع، مرتفعــة 3.3% علــى أســاس ربــع ســنوي وبنســبة 6.7% علــى أســاس 

ســنوي. 

وياحــظ اســتقرار فــي متوســط ســعر املتــر التمليــك للشــقق فــي العقــارات االســتثمارية ذات مســاحة 100 متــر مربــع و70 متــر مربــع فــي مختلــف 
احملافظــات، باســتثناء بعــض املناطــق التــي شــهدت زيــادة محــدودة عــن الربــع الثانــي،  ويصــل متوســط ســعر املتــر فــي محافظــة العاصمــة إلــى 1,129 
دينــار فيمــا يقــل عــن ذلــك فــي محافظــة حولــي مســجًا نحــو 990 دينــار دون تغيــر عــن الربــع الســابق، فيمــا ارتفــع متوســط ســعر املتــر فــي مبــارك 
الكبيــر إلــى حوالــي 850 دينــار بزيــادة 3% عــن الربــع الثانــي، ولــم يشــهد تغيــراً فــي الفروانيــة واألحمــدي مســجًا نحــو 800 دينــار وحوالــي 770 

دينــار علــى التوالــي.

أمــا متوســط القيمــة اإليجاريــة للشــقق مســاحة 100 متــر مربــع فــي العقــارات االســتثمارية فلــم تشــهد بنهايــة الربــع الثالــث تغيــراً عــن عــن ذات الفتــرة 
مــن العــام املاضــي فــي معظــم احملافظــات،  وباســتثناء محافظــة األحمــدي التــي ســجلت فيهــا متوســط القيمــة اإليجاريــة لهــذه املســاحة انخفاضــاً 

بحــدود 1% ويصــل إلــى 2% للشــقق ذات مســاحة 60 متــر مربــع فــي ذات احملافظــة.

ويأتــي اإلداء اإليجابــي للقطــاع العقــاري مــع مســار تصاعــدي لســعر برميــل برنــت خاصــة خــال الشــهرين األخيريــن مــن الربــع الثالــث، بعــد أن شــهد 
مســاراً تنازليــاً فــي منتصــف العــام. وقــد ســجل البرميــل أعلــى إغــاق خــال الربــع وفــق بيانــات تومســون رويتــرز حــن بلــغ 65.7 دوالر للبرميــل فــي 
منتصــف ســبتمبر فيمــا ســجل أدنــى إغــاق أقــل مــن 55 دوالر فــي بدايــة أغســطس، وقــد تراجــع ســعر أغــاق برنــت بنهايــة الربــع الثالــث مســجًا نحــو 

61 دوالر بنســبة انخفــاض 8.7% علــى أســاس ربــع ســنوي و25% علــى أســاس ســنوي. 

مــن ناحيــة أخــرى ارتفــع مؤشــر الرقــم القياســي للتضخــم فــي الكويــت وبلــغ للمــرة األولــى حاجــز 115 نقطــة وفقــاً ألحــدث بيانــات اإلدارة املركزيــة 
لإلحصــاءات نهايــة الربــع الثالــث 2019، وارتفــع معــدل التضخــم فــي نهايــة الربــع الثالــث قليــًا بنحــو 0.8% علــى أســاس ربــع ســنوي مدفوعــاً بزيــادة 
متفاوتــة ملســتويات األســعار فــي معظــم مكونــات الرقــم القياســي، وســجل مكــون وحيــد وهــو خدمــات الســكن اســتقراراً عــن الربــع الثانــي، فــي حــن 
ــة ألســعار املكونــات األساســية، فيمــا تراجعــت  ــى أســاس ســنوي نتيجــة حتــركات متفاوت ــع الثالــث عل ــة الرب تزايــد معــدل التضخــم إلــى 1.7% بنهاي

مســتويات األســعار فــي مكــون خدمــات الســكن بحــدود 0.8% علــى أســاس ســنوي. 

ووفــق آخــر بيانــات متاحــة مــن بنــك الكويــت املركــزي صــدرت بنهايــة الربــع الثالــث، فقــد حتســن االئتمــان املوجــه لقطاعــي العقــار واإلنشــاء بنهايــة 
الربــع الثالــث مــن العــام بحــدود ربــع فــي املائــة علــى أســاس ربــع ســنوي، فيمــا ارتفــع 6.8% علــى أســاس ســنوي، مقتربــاً مــن مســتوى 10.7 مليــار 
دينــار بنهايــة هــذا الربــع ويشــكل 27.9% مــن رصيــد االئتمــان املمنــوح، وهــو مــا ســاهم فــي دفــع رصيــد االئتمــان املصرفــي ألن يحافــظ علــى مســتواه 
متجــاوزاً للمــرة األولــى مســتوى 38 مليــار دينــار مســجًا زيــادة بحــدود نصــف فــي املائــة علــى أســاس ربــع ســنوي وتصــل إلــى 4.2% علــى أســاس 
ســنوي، مدفوعــاً بزيــادة االئتمــان فــي بعــض القطاعــات االقتصاديــة أيضــاً منهــا املوجــه لألفــراد حــن اقتــرب مــن حاجــز 16.4 مليــار دينــار بزيــادة 
نســبتها 2.4% علــى أســاس ربــع ســنوي وتصــل إلــى 5% علــى أســاس ســنوي علــى إثــر ارتفــاع التســهيات االئتمانيــة املقســطة وهــي تســهيات متنــح 
لألفــراد الذيــن يرغبــون فــي بنــاء وحــدات ســكنية فــي قطــاع الســكن اخلــاص، تشــكل وحدهــا أكثــر مــن 31% مــن االئتمــان املمنــوح حــن ارتفعــت إلــى 
11.9 مليــار دينــار بحــدود نصــف فــي املائــة عــن الربــع الثانــي وتصــل إلــى 2.8% علــى أســاس ســنوي، وبالتالــي يســتمر االجتــاه التصاعــدي ألرصــدة 

التســهيات االئتمانيــة املمنوحــة للنشــاط العقــاري فــي مجملــه. 

وقــد زادت التســهيات االئتمانيــة املوجهــة للنشــاط العقــاري فــي مجملــه إلــى 22.5 مليــار دينــار وفــق بيانــات بنــك الكويــت املركــزي، أي بزيــادة لــم 
تتجــاوز نصــف فــي املائــة عــن الربــع الثانــي فيمــا تصــل إلــى 4.7% علــى أســاس ســنوي. ومتثــل تلــك األرصــدة 59.1% مــن التســهيات االئتمانيــة 

املمنوحــة مــن القطــاع املصرفــي. 

وبلغــت القــروض العقاريــة وقــروض املــرأة واملنــح املنصرفــة مــن بنــك االئتمــان الكويتــي 66.6 مليــون دينــار خــال الربــع الثالــث 2019، منهــا 41.5 
مليــون دينــار ألغــراض بنــاء قســائم الســكن اخلــاص والقســائم احلكوميــة، ونحــو 13.6 مليــون دينــار لشــراء البيــوت، وحوالــي 7.6 مليــون دينــار منــح 
لــذوي اإلعاقــة ومــا جتــاوز 3.9 مليــون دينــار ألغــراض التوســعة والترميــم للبيــوت احلكوميــة واخلرســانية، كمــا بلغــت قــروض احملفظــة العقاريــة 455.6 

ألــف دينــار ألغــراض التوســعة والترميــم.



تقرير بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن سوق العقار المحلي خالل الربع الثالث من عام 82019

بلــغ عــدد الشــركات املدرجــة فــي القطــاع العقــاري نحــو 40 شــركة مســجلة فــي بورصــة الكويــت بنهايــة الربــع الثالــث ومــازال ثانــي القطاعــات مــن 
حيــث عــدد الشــركات بعــد قطــاع اخلدمــات املاليــة وفــق بيانــات شــركة بورصــة الكويــت، وميثــل عددهــا 23% مــن عــدد الشــركات املدرجــة الــذي يبلــغ 
175 شــركة بنهايــة الربــع الثالــث. ومــازال فــي املرتبــة الثالثــة بــن القطاعــات بحصــة قدرهــا 16.2% مــن كميــة األســهم املتداولــة واملرتبــة اخلامســة 
بحصــة قدرهــا 3.9% مــن قيمــة األســهم املتداولــة، وإلــى الثالثــة مــن حيــث عــدد الصفقــات املتداولــة بحصــة مثلــت 12%، فــي الوقــت الــذي ارتفعــت 

فيــه أســعار أســهم 18 شــركة عقاريــة خــال الربــع الثالــث 2019.

ــار بنســبة  ــار دين ــى أقــل مــن نحــو 1.2 ملي ــث إل ــع الثال ــة الرب وقــد تراجعــت القيمــة الســوقية لشــركات القطــاع العقــاري فــي الســوق الرئيســي بنهاي
انخفــاض 6% عــن الربــع الثانــي 2019 وبــذات النســبة أيضــاً علــى أســاس ســنوي، فــي الوقــت الــذي تراجعــت القيمــة الســوقية للشــركات املدرجــة 
ــى أســاس ســنوي.  ــى بنســبة 12% عل ــى أســاس ربــع ســنوي لكنهــا تعــد أعل ــع الثالــث بنســبة 3% عل ــار فــي الرب فــي بورصــة الكويــت إلــى 32.3 ملي
وقــد حافظــت القيمــة الرأســمالية لشــركات القطــاع العقــاري بنهايــة الربعــن الثالــث والثانــي علــى حصــة قدرهــا 3.6% مــن الشــركات املدرجــة فــي 
ــار  البورصــة. فــي الوقــت الــذي تراجعــت فيــه قيمــة تــداوالت أســهم القطــاع العقــاري فــي الســوق الرئيســي لبورصــة الكويــت إلــى 59.9 مليــون دين
منخفضــة 12% عــن الربــع الثانــي بينمــا ارتفعــت 9% علــى أســاس ســنوي، إال أنــه زادت كميــة األســهم املتداولــة إلــى أكثــر مــن 1.6 مليــار ســهم بزيــادة 
7% عــن الربــع الثانــي وتصــل إلــى 17% علــى أســاس ســنوي، مصحوبــة بزيــادة عــدد الصفقــات املتداولــة فــي القطــاع العقــاري إلــى نحــو 45 ألــف 

صفقــة بنســبة 5% عــن الربــع الثانــي وزيــادة كبيــرة تصــل إلــى 37% علــى أســاس ســنوي.

ويتواصــل نشــاط مؤشــرات التــداول خــال الربــع الثالــث مــن 2019 فــي بورصــة الكويــت، ومازالــت قيمــة التــداوالت فــي بورصــة الكويــت فــي الربــع 
الثالــث عنــد مســتوى اســتثنائي متجــاوزة 2.2 مليــار دينــار أي بزيــادة 12% علــى أســاس ربــع ســنوي وتصــل إلــى 47% علــى أســاس ســنوي، مدفوعــة 
بزيــادة علــى كميــة األســهم املتداولــة إلــى حوالــي 10.4 مليــار ســهم بنســبة 22% عــن الربــع الثانــي وتصــل إلــى 53% علــى أســاس ســنوي، مــع ارتفــاع 
عــدد الصفقــات إلــى 428 ألــف صفقــة بنســبة 18% علــى أســاس ربــع ســنوي وزيــادة كبيــرة تصــل إلــى 54% علــى أســاس ســنوي، مدفوعــة باســتمرار 
التدفقــات النقديــة األجنبيــة الــواردة إلــى البورصــة وأدائهــا الافــت بعــد ترقيتهــا إلــى ســوق ناشــئة ودخولهــا ضمــن مؤشــر فوتســي راســل وترقــب إعــادة 
تقييمهــا مــن قبــل مؤشــر مورجــان اســتانلي خــال العــام احلالــي، وهــو مــا انعكــس ايجابيــاً علــى مؤشــرات التــداوالت للشــركات املدرجــة فــي بورصــة 

الكويــت.
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واملخازن

إجمالي 
التداوالت

259179741462587الربع الثالث 2017

306142122011582الربع الرابع 2017

314378112621832الربع األول 2018

322358128345857الربع الثاني 2018

307434140025906الربع الثالث 2018

40750620526231,167الربع الرابع 2018

403253175627865الربع األول 2019

38535315672441,010الربع الثاني 2019

3823131975721969الربع الثالث 2019
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أواًل: اتجاهات السوق

أسعار األراضي خالل الربع الثالث 2019

يواصــل متوســط ســعر املتــر فــي محافظــة العاصمــة حتســنه مســجًا بنهايــة الربــع الثالــث مــن 2019 حوالــي 903 دينــار فــي قطــاع الســكن اخلــاص، 
وجتــاوز فــي القطــاع االســتثماري حــدود 2,402 دينــار، ويزيــد عــن ذلــك بكثيــر فــي قطــاع العقــار التجــاري مقتربــاً مــن حاجــز 6,200 دينــار بنهايــة 
الربــع الثالــث. أمــا محافظــة حولــي فقــد ارتفعــت متوســط ســعر املتــر املربــع فيهــا لقطــاع الســكن اخلــاص متجــاوزاً 890 دينــار، فــي حــن حتســن فــي 
القطــاع االســتثماري متجــاوزاً 1,600 دينــار، مــع حتســن متوســط الســعر فــي القطــاع التجــاري إلــى نحــو 3,236 دينــار، فيمــا ارتفــع متوســط الســعر 
إلــى حوالــي 550 دينــار لقطــاع الســكن اخلــاص مبحافظــة الفروانيــة بينمــا يقتــرب فــي القطــاع االســتثماري مــن 1,420 دينــار، و2,319 دينــار فــي 

القطــاع التجــاري لــذات احملافظــة بنهايــة الربــع الثالــث 2019.

متوسط سعر المتر المربع في القطاعات العقارية المختلفة خالل الربع الثالث 2019
في محافظات الكويت

أراضي سكن خاصأراضي تجارية أراضي استثمارية

2,402 6,180903

1,251 3,496481

1,418 2,319548

1,336 2,840452

1,614

3,236

894

1,299

1,700

670
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اتجاهات تداوالت القطاعات العقارية 

مازالــت التــداوالت العقاريــة عنــد مســتويات مرتفعــة مــع تســجيلها زيــادة فــي الربــع الثالــث علــى أســاس ربــع ســنوي وفقــاً ملؤشــرات إدارة التســجيل 
والتوثيــق فــي وزارة العــدل، وتفاوتــت معــدالت الزيــادة بــن القطاعــات العقاريــة املختلفــة مــن حيــث القيمــة والعــدد، فــي الوقــت الــذي حافــظ القطــاع 
احلرفــي علــى مســاره التصاعــدي، وبعــد أن وصلــت تــداوالت قطــاع الشــريط الســاحلي ملســتوى اســتثنائي غيــر مســبوق شــهد هــذا الربــع للمــرة الرابعــة 

علــى التوالــي مســتويات مرتفعــة مــن التــداوالت. 

حافــظ الســكن اخلــاص علــى املرتبــة األولــى بــن القطاعــات مــع حتســن محــدود ملســاهمته فــي الربــع الثالــث، وســاهم بنحــو 39.4% مقابــل حوالــي 
38% مــن التــداوالت فــي الربــع الثانــي، فيمــا ظلــت حصــة العقــار االســتثماري فــي املرتبــة الثانيــة بــن القطاعــات املختلفــة بصحــة انخفضــت قليــًا إلــى 
32% مــن قيمــة التــداوالت فــي الربــع الثالــث مقابــل 35% فــي الربــع الثانــي، وتواصــل تــداوالت العقــار التجــاري حتســنها مــع ارتفاعهــا إلــى %20.3 
فــي الربــع الثالــث مقابــل 15.5% مــن التــداوالت فــي الربــع الثانــي، فيمــا شــكلت تــداوالت العقــار احلرفــي والصناعــي 2.1% وســاهم عقــار الشــريط 

الســاحلي بحصــة اقتربــت مــن 5.9% مــن التــداوالت العقاريــة فــي الربــع الثالــث مــن 2019.  

شكل رقم (1) إجمالي قيم التداوالت العقارية 

الربع الثاني 2019الربع الثالث 2019

عقار السكن اخلاصالعقار االستثماريالعقار التجارياملخازنالشريط الساحلي
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عقار
 السكن اخلاص

%40
العقار االستثماري

%32

العقار التجاري
%20

الشريط 
الساحلي

%6

املخازن %2

شكل رقم (2) حصة التداوالت العقارية لكل قطاع من قيمة إجمالي التداوالت العقارية خالل الربع الثالث من عام 2019

املصدر: وزارة العدل- بيت التمويل الكويتي
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إجمالي التداوالت العقارية 
ــق فــي وزارة العــدل، وبرغــم  ــاً ملؤشــرات إدارة التســجيل والتوثي ــث وفق ــع الثال ــة الرب ــار بنهاي ــون دين ــة مــن 969 ملي ــداوالت العقاري ــت قيمــة الت اقترب
انخفــاض نســبته 4% عــن قيمتهــا فــي الربــع الثانــي 2019 إال أنهــا مازالــت عنــد مســتويات مرتفعــة مســجلة ثالــث أعلــى مســتوى خــال نحــو أربــع 
ســنوات. ومــازال مســارها التصاعــدي متواصــًا منــذ ســجلت أدنــى مســتوياتها بحوالــي 400 مليــون دينــار فــي الربــع الثالــث 2016، وســجلت تــداوالت 
العقــار زيــادة 7% علــى أســاس ســنوي. وقــد بلغــت التــداوالت العقاريــة بالعقــود 851 مليــون دينــار فــي الربــع الثالــث منخفضــة 10% علــى أســاس ربــع 
ســنوي وبانخفــاض طفيــف بحــدود نصــف فــي املائــة علــى أســاس ســنوي أيضــاً، فــي حــن زادت التــداوالت العقاريــة بالــوكاالت إلــى 118 مليــون دينــار 

بنســبة 71% عــن قيمتهــا فــي الربــع الثانــي، وتعــد أعلــى بنســبة 131% علــى أســاس ســنوي. 

شكل رقم (3) تطور إجمالي قيم التداوالت العقارية 

وكاالتعقود

الربع الثالث 2018 الربع الرابع 2018 الربع األول 2019 الربع الثاني 2019 الربع الثالث 2019

1,200

1,000

800

600

400

200

0

مليون دينار كويتي

51

855

1,059

108

44

821
941

69

851

118

املصدر: وزارة العدل- بيت التمويل الكويتي

ارتفــع مؤشــر متوســط قيمــة الصفقــة العقاريــة اإلجماليــة بنهايــة الربــع الثالــث مســجًا 577 ألــف دينــار أي بنســبة 8.9% عــن مســتواه فــي الربــع 
الثانــي، ويواصــل املؤشــر مســاراً تصاعديــاً واضحــاً منــذ بدايــة 2017، برغــم تراجعــه فــي الربــع الثالــث بحــدود 3% علــى أســاس ســنوي. فــي الوقــت 
الــذي انخفــض إجمالــي عــدد الصفقــات املتداولــة إلــى 1,680 صفقــة فــي الربــع الثالــث بنســبة 11.9% علــى أســاس ربــع ســنوي، مدفوعــاً بنشــاط 
ــي  متفــاوت لعــدد صفقــات القطاعــات املختلفــة، لكــن مــازال عــدد صفقــات العقــار التجــاري يســجل مســتويات اســتثنائية، وقــد ارتفــع عــدد إجمال

التــداوالت العقاريــة بنســبة جتــاوزت 10% علــى أســاس ســنوي. 

شكل رقم (4) تطور متوسط قيمة الصفقة من  إجمالي التداوالت العقارية
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اتجاهات السكن الخاص
بلغــت التــداوالت العقاريــة للســكن اخلــاص 382 خــال الربــع الثالــث، ومازالــت عنــد مســتويات مرتفعــة برغــم تراجعهــا بنســبة طفيفــة لــم تتجــاوز %1 
عــن الربــع الســابق لــه، وتواصــل قيمتهــا اجتاهــاً تصاعديــاً نحــو التحســن، فيمــا ارتفعــت تــداوالت القطــاع 24% علــى أســاس ســنوي ومــازال االجتــاه 

التصاعــدي القــوي للتغيــر الســنوي متواصــًا فــي تــداوالت العقــار الســكني حتــى الربــع الثالــث مــن العــام.

شكل رقم (5) تطور قيم التداوالت العقارية  للسكن اخلاص

وكاالتعقود
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ارتفــع متوســط قيمــة الصفقــة لعقــار الســكن اخلــاص إلــى حوالــي 336 ألــف دينــار بنهايــة الربــع الثالــث بنســبة 3% علــى أســاس ربــع ســنوي، وياحــظ 
أنــه أعلــى مســتوى ملتوســط قيمــة الصفقــة فــي هــذا القطــاع منــذ بدايــة العــام قبــل املاضــي، وهــو مــا دفــع املؤشــر لارتفــاع بنســبة 11.9% علــى أســاس 
ســنوي، وفــي الوقــت الــذي مــازال يســجل معــدالت تغيــر ربــع ســنوي متذبذبــة، ويواصــل التغيــر الســنوي اجتاهــاً تصاعديــاً مســجًا الزيــادة الســنوية 

الثالثــة علــى التوالــي بعدمــا شــهد تراجعــاً متواصــًا فــي 2018. 

وقــد ســجل عــدد الصفقــات املتداولــة فــي الســكن اخلــاص 1,138 صفقــة بنهايــة الربــع الثالــث أي مــازال عنــد مســتويات مرتفعــة تفــوق كافــة الفتــرات 
الفصليــة منــذ منتصــف العــام 2015، برغــم تراجــع عــدد الصفقــات بنســبة 3.8% عــن عددهــا فــي الربــع الثانــي مــن العــام احلالــي، بينمــا زاد عددهــا 

بنســبة كبيــرة تفــوق 11% علــى أســاس ســنوي. وياحــظ اجتاهــاً تصاعديــاً لعــدد الصفقــات املتداولــة فــي الســكن اخلــاص مــازال مســتمراً. 

شكل رقم (6) متوسط قيمة الصفقة من  التداوالت العقارية على السكن اخلاص
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اتجاهات العقارات االستثمارية
بلغــت قيمــة التــداوالت العقاريــة االســتثمارية خــال الربــع الثالــث 313 مليــون دينــار، وقــد ســجلت تــداوالت القطــاع انخاضــاً بنســبة 11% عــن مســتوى 
مرتفــع نســبياً كان قــد وصــل إلــى 353 مليــون دينــار فــي الربــع الثانــي، إال أنــه مــازال يتواصــل اجتاههــا التصاعــدي وإن كان أقــل حــدة مــن قبــل، بالتالــي 
تعــد تــداوالت العقــار االســتثماري أدنــى 28% علــى أســاس ســنوي وهــي املــرة الثالثــة علــى التوالــي التــي ســجل فيهــا القطــاع تراجعــاً علــى أســاس 

سنوي.

شكل رقم (7) تطور قيم التداوالت العقارية االستثمارية
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ارتفــع متوســط قيمــة الصفقــة مــن العقــارات االســتثمارية إلــى 876 ألــف دينــار بزيــادة نســبتها 9% عــن متوســط قيمتهــا فــي الربــع الثانــي، برغــم هــذا 
األداء اجليد إال أنه انخفض هذا املؤشــر 13% على أســاس ســنوي، بينما مازال مؤشــر متوســط قيمة الصفقة يتفوق في الفترات الفصلية منذ الربع 
األول مــن العــام املاضــي علــى مثياتهــا مــن العــام 2017، إال أنــه ياحــظ مســار متذبــذب للتغيــر الســنوي فــي متوســط قيمــة الصفقــة فــي العــام احلالي. 

سجل عدد الصفقات العقارية االستثمارية 357 صفقة في الربع الثالث مقابل 429 صفقة في الربع الثاني، وشهد هذا املؤشر تراجعاً بنسبة تقترب من 
17% على أساس ربع سنوي، وهدأ االجتاه التصاعدي لعدد صفقات العقار االستثماري مدفوعاً بتراجع عدد الصفقات 17.6% على أساس سنوي.

شكل رقم (8) متوسط قيمة الصفقة من تداوالت العقارات االستثمارية
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تقرير بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن سوق العقار المحلي خالل الربع الثالث من عام 142019

اتجاهات العقارات التجارية
بلغــت قيمــة التــداوالت العقاريــة التجاريــة 197 مليــون دينــار فــي الربــع الثالــث بزيــادة 26% علــى أســاس ربــع ســنوي، ودفــع هــذا األداء قيمــة تــداوالت 
القطــاع أن تواصــل مســارها التصاعــدي القــوي، مــع مســار تصاعــدي للتغيــر ربــع الســنوي فــي تــداوالت القطــاع مــازال بطيئــاً. أمــا علــى أســاس ســنوي 
فقــد ارتفعــت تــداوالت القطــاع 40% علــى أســاس ســنوي، وهــو ضعــف معــدل النمــو الســنوي الــذي ســجله العقــار التجــاري فــي الربــع الثانــي مــن 

العــام احلالــي.

شكل رقم (9) تطور قيم التداوالت العقارية التجارية  
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املصدر: وزارة العدل- بيت التمويل الكويتي
مــازال متوســط قيمــة الصفقــة فــي قطــاع العقــارات التجاريــة يســجل أدنــى مســتوياته، وقــد يعــود ذلــك إلــى أنــه مــازال العديــد مــن تــداوالت الربــع 
الثالــث مازالــت علــى املكاتــب واحملــات وليســت علــى املجمعــات واملبانــي التجاريــة مرتفعــة القيمــة كمــا فــي الســابق، بالتالــي ســجل متوســط قيمــة 
الصفقــة حوالــي 1.3 مليــو دينــار بنهايــة الربــع الثالــث أي ضعــف أدنــى مســتوياته ســجلها فــي الربــع الثانــي، يأتــي هــذا األداء بعــد مســار تصاعــدي 
يســير فيــه متوســط قيمــة الصفقــة طــوال العــام املاضــي حتــى الربــع األول مــن العــام احلالــي، وتراجــع متوســط قيمــة الصفقــة فــي القطــاع العقــاري 

التجــاري بنســبة كبيــرة قدرهــا 70% علــى أســاس ســنوي حيــث يســتمر تذبــذب التغيــر الســنوي فــي هــذا املؤشــر بــن االرتفــاع واالنخفــاض.

مــازال عــدد الصفقــات فــي القطــاع التجــاري يشــهد أداًء اســتثنائياً مســجًا 157 صفقــة فــي الربــع الثالــث مقابــل مســتوى غيــر مســبوق ســجل 245 
صفقــة فــي الربــع الثانــي مــن العــام، ويســتمر ارتفــاع عــدد الصفقــات املتداولــة لهــذا القطــاع منــذ منتصــف 2016، وقــد تراجــع عــدد الصفقــات بنســبة 

36% عــن مســتواه االســتثنائي الــذي ســجله فــي الربــع الثانــي فــي حــن يفــوق أربعــة أضعافــه علــى أســاس ســنوي.

شكل رقم (10) تطور متوسط قيمة الصفقة من  التداوالت العقارية التجارية
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ثانيًا: المشروعات السكنية
تقوم املؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذ العديد من املشروعات في املدن اجلديدة طبقاً للبرنامج الزمني الذي وضعته املؤسسة للخطة اإلمنائية 
احلاليــة 2016/2015 – 2020/2019، وتهــدف دولــة الكويــت أن تصبــح مركــزاً ماليــاً وجتاريــاً جاذبــاً لاســتثمار، مــن خــال العديــد مــن املشــروعات 
املطروحة، ومشروعات البنية التحتية التي تنفذها وزارة األشغال العامة، باإلضافة إلى مشروعات سكنية تنجزها املؤسسة وفقاً لشروط فنية وضعتها 
لتنفيــذ مشــروعات املــدن الســكنية اجلديــدة، ويلبــي ذلــك العــدد بعضــاً مــن جانــب الطلــب الــذي يتمثــل جــزء منــه فــي حجــم الطلبــات الســكنية املتراكمــة.

وقــد جنحــت جهــود املؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية فــي تخفيــض عــدد الطلبــات الســكنية القائمــة طبقــاً آلخــر تقريــر صــادر عنهــا فــي منتصــف يونيو 
2019، حيث كانت املؤسسة قد متكنت من تخفيض عدد الطلبات السكنية القائمة عند حدود 94 ألف طلب في متصف الربع الثاني منخفضاً بنسبة 
5.4% عن الربع السابق له، وجنحت جهودها في تخفيض رصيد الطلبات املتراكمة 3% على أساس سنوي، ومازالت الدولة ماضية في توفير وتوزيع 
الوحــدات واألراضــي الســكنية، وجنحــت املؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية فــي تنفيــذ خطتهــا وفــق جــدول توزيــع الوحدات الســكنية مبســاحة 400 متر 
مربع للقســيمة، وطبقاً للبيانات املنشــورة على املوقع االاكتروني للمؤسســة وفق آخر حتديث لها فقد أعلنت عن توزيعات لعدد 11 ضاحية ســكنية من 
مشروع جنوب مدينة صباح األحمد تضم 20.4 ألف وحدة وتشمل 545 مبنى عام في كامل املشروع، وقد جنحت املؤسسة في توزيع 10.7 ألف وحدة.

شكل رقم (11) الطلبات السكنية املتراكمة املقدمة إلى املؤسسة العامة للرعاية السكنية
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تواصــل املؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية جهودهــا لتنفيــذ العديــد مــن املشــروعات الســكنية التــي خططــت لهــا فيمــا مضــى، وطبقــاً للبيانــات املتاحــة 
فــي تقريرهــا الصــادر خــال شــهر يوليــو 2019 أنهــت تنفيــذ مشــروعات خططــت لهــا فيمــا ســبق تصــل إلــى نحــو 117.7 مليــون دينــار منهــا مضروعــات 
بحوالــي 81.5 مليــون دينــار بنســبة إجنــاز تقتــرب مــن 100%، فيمــا اســتكملت تنفيــذ مشــروعات تنــوي تنفيذهــا، وبــدأت خــال الربــع الثالــث التخطيــط 
ملشــاريع فــي عــدة مــدن ســكنية جديــدة تصــل قيمتهــا إلــى حوالــي 231.5 مليــون دينــار، منهــا مشــروعات جديــدة أعــدت لهــا البرنامــج الزمنــي خــال 
هــذه الفتــرة تصــل قيمتهــا إلــى 71.7 مليــون دينــار جتــاوزت نســبة بــدأت فــي تنفيذهــا بالفعــل، وإللقــاء الضــوء علــى اجلهــود املبذولــة واملشــروعات 

املنفــذة فــي ثــاث فئــات طبقــاً للقطــاع الــذي يخدمــه كل فئــة كمــا يلــي:

أواًل: تنفــذ املؤسســة مشــروعات القســائم واخلدمــات فــي ثمانيــة عقــود ملشــاريع مختلفــة وصلــت قيمتهــا مجتمعــة إلــى حوالــي 562.8 مليــون دينــار 
بحصــة قدرهــا 40.9% مــن تكلفــة مشــروعات املؤسســة وفــق تقريرهــا الصــادر فــي يوليــو 2019، بعــد أن قاربــت علــى تســليم بعــض املشــروعات فــي 
مناطــق ســكنية مختلفــة خــال الربــع الثالــث 2019، مــن تلــك املشــروعات التــي تســتكمل املؤسســة تنفيذهــا مشــروعات القســائم واخلدمــات والبيــوت، 
وجتــاوزت نســبة اإلجنــاز املتعاقــد عليهــا كمــا فــي مدينــة جابــر األحمــد وجنــوب عبــداهلل املبــارك وشــرق تيمــاء بقيمــة تصــل حلوالــي 150 مليــون دينــار، 
ومشــروعات قاربــت علــى االنتهــاء وتســليمها بقيمــة تصــل إلــى نحــو 73  مليــون دينــار، فيمــا يجــري تنفيــذ مشــروعات تصــل إلــى نحــو 340 مليــون 

دينــار مــن القســائم واخلدمــات والبيــوت ومبانــي عامــة فــي هــذه املناطــق الســكنية.

ثانيــًا: تتابــع املؤسســة تنفيــذ مشــروعات املبانــي العامــة فــي املــدن الســكنية اجلديــدة وبعــض املــدن األخــرى لعــدد 10 مشــروعات بقيمــة تقتــرب مــن 
222 مليــون دينــار بحصــة 16.5% مــن قيمــة مشــروعات املؤسســة وفــق تقريرهــا الصــادر، منهــا مشــروعات إنشــاء واســتكمال املبانــي العامــة وصيانتهــا 
قاربــت علــى تســليمها فــي مينــاء عبــداهلل بقيمــة تصــل علــى 2.2 مليــون دينــار،  ومشــروعات أخــرى يجــري تنفيذهــا فــي منطقــة الوفــرة بنحــو 84 مليــون 
دينــار ومدينــة جابــر األحمــد بحوالــي 8.2 مليــون دينــار، وفــي غــرب عبــداهلل املبــارك تفــوق نحــو  127 مليــون دينــار وقــد حققــت تقدمــاً ملحوظــاً فــي 

إجنــاز بعــض منهــا فــي تلــك املــدن الســكنية. 

ثالثــًا: مشــروعات الطــرق الرئيســية اخلدمــات املتنوعــة تنفذهــا املؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية بقيمــة تخطــت 558 مليــون دينــار لعــدد 22 عقــداً 
مختلفــاً مبــا ميثــل حوالــي 41.6% مــن قيمــة مشــروعات املؤسســة، وتنتشــر تلــك املشــروعات فــي 7 مناطــق ســكنية جديــدة، منهــا مشــروعات فــي 
مدينــة املطــاع بقيمــة تصــل إلــى حوالــي 409 مليــون دينــار، وفــي منطقتــي غــرب عبــداهلل املبــارك وجنوبهــا بقيمــة تتجــاوز حوالــي 70 مليــون دينــار، 
ــار،  ــار ومشــروعات أخــرى فــي الوفــرة  تصــل لنحــو 5.9 مليــون دين وفــي املســاكن املســاكن منخفضــة التكاليــف بقيمــة جتــاوزت نحــو 68 مليــون دين
كذلــك فــي منطقــة صبــاح األحمــد البحريــة بقيمــة 3.4 مليــون دينــار وفــي شــمال غــرب الصليبخــات بحوالــي مليونــي دينــار وفــي أبوحليفــة بحوالــي 

100 ألــف دينــار.

بذلــك تفــوق قيمــة مشــروعات املؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية نحــو 1.3 مليــار دينــار فــي عــدة مــدن ســكنية جديــدة، مــن خــال مشــاريع مازالــت 
قيــد التنفيــذ وأخــرى فــي طــور التخطيــط والتصميــم، ومشــاريع مســتقبلية تنــوي املؤسســة تنفيذهــا فــي بعــض املــدن الســكنية اجلديــدة خــال الفتــرة 
القصيــرة القادمــة، حيــث تخطــط املؤسســة لتصميــم مشــروعات ســكنية فــي ســتة مناطــق مختلفــة تضــم أكثــر مــن 53 ألــف وحــدة ســكنية مبســاحة 
ــوب  ــي تبعــد 27 كــم، وجن ــداهلل الت ــوب ســعد العب ــة جن ــي تبعــد 70 كــم عــن محافظــة العاصمــة، ومدين ــاح األحمــد الت ــوب صب 400 م2 كمــا فــي جن
عبــداهلل املبــارك التــي تبتعــد مبســافة حوالــي 16 كــم، باإلضافــة إلــى منطقــة خيطــان فــي محافظــة الفروانيــة ومنطقــة شــرق تيمــاء التــي تقــع فــي وســط 
محافظــة اجلهــراء، وكذلــك املســاكن منخفضــة التكاليــف فــي املنطقــة الغربيــة لدولــة الكويــت وتبتعــد 45 كــم عــن العاصمــة و15 كــم عــن محافظــة 

اجلهــراء. 

باإلضافــة إلــى مشــاريع أخــرى مازالــت قيــد التنفيــذ لتســليم نحــو 39 ألــف قســيمة مبســاحة 400 م2 منهــا حوالــي 900 شــقة مســاحتها 385 م2، 
وتتــوزع تلــك املشــروعات فــي عــدة مــدن ســكنية منهــا مشــروع توســعة الوفــرة ومشــروع الوفــرة القائــم الــذي يوفــر قســائم تصــل مســاحتها 600 م2، 
ومدينــة جابــر األحمــد التــي تبتعــد 22 كــم عــن العاصمــة، وجنــوب املطــاع ومدينــة صبــاح األحمــد وشــمال غــرب الصليبخــات ومدينــة غــرب عبــداهلل 

املبــارك كذلــك. 

وتخطــط املؤسســة لعــدة مشــروعات مســتقبلية توفــر مــا يقتــرب مــن 140 وحــدة ســكنية مبســاحة 400م2 كمــا فــي مدينــة الصابريــة التــي تقــع شــمال 
البــاد علــى مســافة 60 كــم مــن محافظــة العاصمــة، وتضــم وحدهــا أكثــر مــن 52 ألــف وحــدة ســكنية، كذلــك فــي مدينــة اخليــران والتــي تبتعــد حوالــي 
80 كــم عــن العاصمــة وتضــم مــا يقتــرب مــن 36 ألــف وحــدة ســكنية، ومدينــة نــواف األحمــد التــي تبتعــد حوالــي 110 كــم عــن العاصمــة وفــق بيانــات 

املؤسســة العامــة للرعايــة الســكنية وتضــم 52 ألــف وحــدة ســكنية مبســاحة 400م2. 



17 تقرير بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن سوق العقار المحلي خالل الربع الثالث من عام 2019

مشاريع أعلن اجلهاز الفني لدراسة املشروعات التنموية عن طرحها:
جدول )1( قائمة مشروعات املؤسسة العامة للرعاية السكنية

% نسبة اإلجناز  قيمة العقد
مليون د.ك املنطقة م مجال املشروع

الفعلية التعاقدية

98.6 100 73 مدينة جابر األحمد 1

مشاريع البيوت 
والقسائم واخلدمات 

واملباني العامة  
التابعة لها

43.9 82.9 215.8 جنوب املطاع 2

34.6 49.5 50 جنوب املطاع 3

40.4 51.8 49.3 جنوب املطاع 4

*51.4 49.3 29 جنوب عبداهلل املبارك 5

*39 27.2 46 منطقة شرق تيماء 6

6.2 16.1 24.9 مدينة صباح األحمد  7

*13.5 3.3 74.9 مدينة صباح األحمد  8
562.8 مليون دينار كويتي التكلفة

*مشاريع جتاوزت نسبة اإلجناز املطلوبة إجنازها

92.5 100 21.2 مشروع الوفرة القائم 9

مشاربع
 املباني العامة

96 100 2.2 ميناء عبداهلل 10

65 100 23.7 الوفرة 11

86.4 94.6 8.2 مدينة جابر األحمد 12

28.9 64.4 24.6 الوفرة 13

*63.1 63 14.4 الوفرة 14

34.6 84.1 28.5 مدينة غرب عبداهلل املبارك 15

*50 46 32.9 مدينة غرب عبداهلل املبارك 16

*60.2 40.8 28.9 مدينة غرب عبداهلل املبارك 17

*38.7 15 36.9 مدينة غرب عبداهلل املبارك 18
221.6 مليون دينار كويتي التكلفة

*مشاريع جتاوزت نسبة اإلجناز املطلوبة
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*75.7 74.8 288 مدينة املطاع 19

مشاريع
الطرق واخلدمات
الرئيسية املتنوعة

*100 100 16.2 مدينة غرب عبداهلل املبارك 20

*100 100 18.5 مدينة غرب عبداهلل املبارك 21

*96 88.4 5.4 مدينة غرب عبداهلل املبارك 22

*100 100 1.6 مدينة جنوب عبداهلل املبارك 23

*54 49.3 8.8 مدينة غرب عبداهلل املبارك 24

*58 38.7 3.4 الوفرة 25

*97 89.6 0.989 أبوحليفة 26

60 71.3 3.4 مدينة صباح األحمد  27

*10 6.9 17.4 مدينة املطاع 28

*9 8.7 17.0 مدينة املطاع 29

*9.5 8.7 17.0 مدينة املطاع 30

5 5.2 16.9 مدينة املطاع 31

87 95.6 7.8 غرب عبداهلل املبارك 32

34 50.5 2.1 شمال غرب الصليبخات 33

*12 5.3 68.1 املساكن منخفضة التكاليف 34

*0.3 جاري إعداد البرنامج الزمني 26.2 مدينة املطاع 35

*0.4 جاري إعداد البرنامج الزمني 26.2 مدينة املطاع 36

*1 جاري إعداد البرنامج الزمني 11.7 جنوب عبداهلل املبارك 37

*1.8 0.2 2.5 مدينة غرب عبداهلل املبارك 38

*1.5 0.2 2.6 مدينة غرب عبداهلل املبارك 39

0.0 جاري إعداد البرنامج الزمني 2.5 الوفرة 40
558.3 مليون دينار كويتي التكلفة

1,342.7 مليون دينار كويتي إجمالي تكلفة مشروعات املؤسسة العامة للرعاية السكنية

* مشاريع جتاوزت نسبة اإلجناز املطلوبة

)www.housing.gov.kw(  –2019 املصدر: قائمة مشاريع  املؤسسة العامة للرعاية السكنية يوليو
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 ثالثًا: مؤشرات األسعار

أواًل: أسعار أراضي السكن الخاص

تختلــف أســعار العقــارات واألراضــي فــي قطــاع الســكن اخلــاص طبقــاً للعوامــل واملواصفــات العديــدة التــي تتميــز بهــا وتتبايــن فــي هــذا القطــاع كمــا 
فــي القطاعــات العقاريــة األخــرى، وبالتالــي تختلــف مســتويات األســعار فــي أراضــي الســكن اخلــاص وفقــاً ملواقعهــا ومميزاتهــا فــي مناطــق ومحافظــات 
ــة العــام  ــذ بداي ــة من ــادة متواصل ــى مســتوى احملافظــات مدفوعــاً مبعــدالت زي ــع فــي اجتــاه تصاعــدي عل ــر املرب الكويــت، ويســتمر متوســط ســعر املت
املاضــي، فقــد ارتفــع فــي الربــع الثالــث 2019 بنســبة 2.8% عــن الربــع الثانــي الــذي ســجل زيــادة أقــل، ويقتــرب متوســط ســعر املتــر مــن حاجــز 660 
دينــار فــي الربــع الثالــث مرتفعــاً بأعلــى نســبة منــذ أربعــة ســنوات قدرهــا 8.1% علــى أســاس ســنوي، ومــازال املســار التصاعــدي للنمــو الســنوي فــي 

متوســط الســعر علــى مســتوى احملافظــات متواصــًا فــي قطــاع الســكن اخلــاص.

ــة، إذ ارتفــع  ــي بنســب متقارب ــع الثان ــت عــن الرب ــث 2019 فــي محافظــات الكوي ــع الثال ــة الرب وقــد ارتفعــت مســتويات أســعار الســكن اخلــاص بنهاي
متوســط الســعر فــي محافظــة العاصمــة 3.5%، فيمــا ســجلت األســعار زيــادة أعلــى قليــًا فــي محافظــة حولــي نســبتها 3.8% وفــي مبــارك الكبيــر 
بحــدود 2%، فيمــا ارتفعــت فــي محافظــة الفروانيــة 1.6% عــن الربــع الثانــي، فيمــا زادت فــي األحمــدي 1.1% أي أدنــى زيــادة بــن احملافظــات، بينمــا 
فــي اجلهــراء ســجلت أعلــى زيــادة بــن  احملافظــات نســبتها 4.4%، فــي الوقــت الــذي زادت فيــه مســتويات األســعار علــى أســاس ســنوي فــي العاصمــة 
6.9% وفــي حولــي زيــادة أكبــر وصلــت إلــى 10.5% فيمــا ســجلت زيــادة فــي محافظــة الفروانيــة زيــادة قدرهــا 8.4% وفــي مبــارك الكبيــر ارتفعــت 
مســتويات األســعار بنســبة أقــل ســجلت 6.9%، فيمــا ارتفعــت فــي األحمــدي بأدنــى زيــادة بــن احملافظــات وصلــت علــى 4.4%، فــي حــن ســجلت فــي 

محافظــة اجلهــراء زيــادة 11.4% علــى أســاس ســنوي أي أعلــى زيــادة بــن احملافظــات فــي الربــع الثالــث. 
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محافظة العاصمة
يواصــل متوســط ســعر املتــر املربــع حتســنه فــي عقــارات الســكن اخلــاص مبحافظــة العاصمــة مســجًا زيــادة  3.5% علــى أســاس ربــع ســنوي بنهايــة 
الربــع الثالــث متجــاوزاً حاجــز 900 دينــار، ومازالــت مســتويات األســعار باحملافظــة تتجــه نحــو التحســن مدفوعــة مبعــدالت منــو متصاعــدة علــى أســاس 
ربــع ســنوي، كمــا ســجل متوســط الســعر باحملافظــة زيــادة 6.9% علــى أســاس ســنوي، وهــي الزيــادة اخلامســة فقــط علــى التوالــي منــذ عــام 2014، 

ويتواصــل االجتــاه التصاعــدي الواضــح ملعــدل النمــو الســنوي فــي متوســط ســعر املتــر باحملافظــة.

وقــد ارتفعــت مســتويات األســعار بنهايــة الربــع الثالــث فــي املناطــق الســكنية مبحافظــة العاصمــة عــن الربــع الثانــي، مدفوعــة بارتفــاع األســعار فــي 
مناطــق عديــدة منهــا املواقــع التــي تعــد األعلــى أســعاراً كمــا فــي منطقــة الشــويخ الســكنية بحــدود 1.9% واقتــرب متوســط ســعر املتــر املربــع مــن 1,650 
دينــار بنهايــة الربــع الثالــث، تليهــا فــي مســتويات األســعار منطقــة ضاحيــة عبــداهلل الســالم مرتفعــة 3.1% ويصــل فيهــا متوســط الســعر إلــى 1,413 
دينــار، وفــي منطقــة الشــامية ارتفعــت األســعار بنســبة أكبــر تصــل 3.5%  مســجلة 1,185 دينــار وزادت فــي النزهــة بحــدود 4.4% متجــاوزة 1,180 
دينــار بنهايــة الربــع الثالــث 2019، وتخطــت األســعار فــي منطقــة الفيحــاء حاجــز 1,080 دينــار مرتفعــة فــي الربــع الثالــث بنســبة 3.1% عــن الربــع 
الثانــي 2019، وزادت مســتويات األســعار فــي منطقتــي العديليــة بنســبة 4.4% وفــي كيفــان 2.9% عــن الربــع الثانــي وتقتــرب مــن 1,050 دينــار فــي 

كل منهمــا بنهايــة الربــع الثالــث، وتخطــت فــي اخلالديــة حــدود 1,000 دينــار بزيــادة 3.1% عــن الربــع الثانــي.

وقــد ارتفعــت مســتويات األســعار فــي املناطــق التــي يتــراوح فيهــا ســعر املتــر بــن 800 و1,000 دينــار، منهــا القادســية التــي يصــل فيهــا متوســط الســعر 
980 دينــار بزيــادة 3.4% وفــي الروضــة ارتفــع متوســط الســعر إلــى 970 دينــار بزيــادة 4.1% علــى أســاس ربــع ســنوي، ويقتــرب فــي املنصوريــة مــن 
حــدود 940 بنهايــة الربــع الثانــي بارتفــاع 2.5% وفــي الســرة مــن 860 بزيــادة 3.9%، فــي حــن يبلــغ يصــل فــي الدســمة إلــى 840 دينــار بارتفــاع نســبته 

4.1% عــن الربــع الثانــي، وارتفعــت فــي قرطبــة والدعيــة بحــدود 4.1% عــن نفــس الفتــرة.

ارتفعــت مســتويات األســعار فــي املناطــق التــي يقــل فيهــا ســعر املتــر عــن 800 دينــار، ومازالــت اليرمــوك تأتــي فــي مقدمــة تلــك املناطــق بحــدود تقتــرب 
مــن 780 دينــار، وارتفعــت األســعار فــي مناطــق منخفضــة القيمــة التــي يتــراوح فيهــا ســعر املتــر مــن 400 إلــى 600 دينــار منهــا غرناطــة وشــمال غــرب 
الصليبخــات مــع تســجيلها زيــادة نســبتها 4% حــن بلغــت نحــو 540 دينــار فــي الربــع الثالــث، وارتفعــت األســعار فــي منطقــة الصليبخــات بحــدود %4.4 
ــع الثانــي، وفــي أماكــن  ــار مرتفعــاً 2.8% عــن الرب ــار، وفــي جابــر األحمــد مبحافظــة العاصمــة يصــل متوســط الســعر إلــى 460 دين ــغ 480 دين وتبل

البيــوت القائمــة مبنطقــة الدوحــة تصــل إلــى 330 دينــار بزيــادة 3.7% علــى أســاس ربــع ســنوي.

شكل رقم (12) متوسط سعر املتر  ألراضي السكن اخلاص في محافظة العاصمة 
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21 تقرير بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن سوق العقار المحلي خالل الربع الثالث من عام 2019

جدول )2( أسعار األراضي السكنية في محافظة العاصمة

شارعاملساحةنسبة البناءاملنطقــــة

القيمة السوقية لألرض 
)د.ك(

القيمة السوقية للمتر املربع
)د.ك(

متوسط املتر 
املربع خالل 
الربع الثالث 

2019
إلىمنإلىمن

الشويخ 
السكني

820,000900,0001,6401,8001,720داخلي%210500

1,300,0001,550,0001,3001,5501,425داخلي%2101,000

1,580,0001,740,0001,5801,7401,660رئيسي%2101,000

%2101,000
جمال 

1,700,0001,850,0001,7001,8501,775عبدالناصر

1,350,0001,510,0001,5551,7351,645املتوسط العام باملنطقة

ضاحية 
عبداهلل 
السالم

700,000820,0001,4001,6401,520داخلي%210500

1,020,0001,175,0001,3601,5671,463رئيسي%210750

1,600,0001,770,0001,6001,7701,685صنعاء%2101,000
1,070,0001,275,8331,2911,5341,413املتوسط العام باملنطقة

الشامية

300,000360,0001,2001,4401,320داخلي250حتى 800م

900,0001,070,0009001,070985داخلي%2101,000

625,000750,0001,2501,5001,375رئيسي%210500

820,0001,000,0001,0931,3331,213رئيسي%210750
716,429851,4291,0831,2871,185املتوسط العام باملنطقة

النزهة
530,000620,0001,0601,2401,150داخلي%210500

720,000850,0009601,1331,047داخلي%210750

1,100,0001,285,0001,1001,2851,193رئيسي%2101,000
750,000899,0001,0751,2921,183املتوسط العام باملنطقة

اخلالدية

680,000770,0009071,027967داخلي%210750

770,000950,0001,0271,2671,147رئيسي%210750

%2101,000
الدائري 
الرابع/ 
الثالث

950,0001,100,0009501,1001,025

800,000980,0009211,1231,022املتوسط العام باملنطقة

العديلية

520,000580,0001,0401,1601,100داخلي%210500

760,000920,0001,0131,2271,120رئيسي%210750

%2101,000
الرياض / 

975,0001,100,0009751,1001,038دمشق

758,571887,1439851,1451,065املتوسط العام باملنطقة

الفيحاء
390,000485,0009751,2131,094داخلي%210400

750,000870,0001,0001,1601,080رئيسي%210750

980,0001,150,0009801,1501,065رئيسي%2101,000
596,429709,2869851,1801,083املتوسط العام باملنطقة

املصدر:  بيت التمويل الكويتي
ملحوظة: يعبر املتوسط العام باملنطقة في اجلداول من 2 إلى 5 عن متوسط عام ملبيعات عديدة متت عن طريق تقييم »بيتك« لها جميعاً ولم تدرج كلها في جداول األسعار.

وبالتالي ال ميكن للقارئ أن يستخرج املتوسط العام باملنطقة فقط بناًء على عينات األسعار في كل منطقة معروضة بتلك اجلداول.
ويستطيع أن يعتمد على املتوسط العام لسعر املتر املربع في املنطقة كمؤشر لألسعار.



تقرير بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن سوق العقار المحلي خالل الربع الثالث من عام 222019

محافظة حولي

جتــاوز متوســط ســعر املتــر املربــع فــي أراضــي الســكن اخلــاص مبحافظــة حولــي بنهايــة الربــع الثالــث حــدود 890 مــن  دينــار، مســجًا زيــادة نســبتها 
3.8% عــن الربــع الثانــي، وتواصــل مســتويات األســعار اجتاهــاً تصاعديــاً بعــد أن كانــت تســير علــى نحــو مســتقر حــن كانــت تشــهد معــدالت زيــادة 
طفيفــة علــى أســاس ربــع ســنوي، وقــد ارتفعــت مســتويات األســعار علــى أســاس ســنوي فــي الربــع الثانــي 10.5%، وتســجل زيــادة متتاليــة ومتصاعــدة 

منــذ نهايــة العــام املاضــي.

وقــد ارتفــع متوســط ســعر املتــر املربــع فــي مناطــق احملافظــة مبعــدالت متقاربــة تراوحــت فــي معظمهــا بــن 3% و5% علــى أســاس ربــع سنوي،وســجلت 
باقــي املناطــق ارتفاعــاً أقــل بقليــل، ومازالــت مســتويات األســعار فــي منطقــة البــدع تعــد األعلــى أســعاراً علــى مســتوى احملافظــة عنــد متوســط يفــوق 
1,300 دينــار فــي الربــع الثالــث مرتفعــة 2.5% عــن الربــع الثانــي، وحافظــت مســتويات األســعار فــي غــرب مشــرف علــى املرتبــة الثانيــة فــي احملافظــة 
مــع ارتفاعاهــا بحــدود 4%، حــن ارتفعــت األســعار فــي منطقــة الشــعب وفــي الصديــق إلــى حــدود 940 دينــار بنســبة 4.2% و3.9% عــن الربــع الثانــي.

وقــد ارتفــع ســعر املتــر فــي العديــد مــن املناطــق متوســطة القيمــة باحملافظــة مثــل مناطــق الســام يصــل فيهــا إلــى 920 دينــار بزيــادة 4.9% عــن الربــع 
الثانــي وفــي حطــن والشــهداء وكذلــك منطقــة الزهــراء يقــل فيهــا متوســط الســعر عــن ذلــك بقليــل مــع زيادتــه بحــدود 4% عــن نفــس الفتــرة، فــي حــن 

يصــل متوســط ســعر املتــر إلــى 800 دينــار كمــا فــي بيــان مســجًا زيــادة 4.4% عــن الربــع الثانــي.

أمــا املناطــق التــي يتــراوح فيهــا ســعر املتــر مــن 700 دينــار إلــى 800 دينــار، فــكان أعاهــا أســعاراً كمــا فــي مشــرف التــي ارتفــع فيهــا متوســط الســعر 
760 دينــار بزيــادة 4.4% علــى أســاس ربــع ســنوي. واجلابريــة يقــل فيهــا متوســط الســعر عــن ذلــك بقليــل مســجًا زيــادة تصــل إلــى 3% عــن الربــع 
الثانــي، بينمــا زادت فــي الرميثيــة 3.1% أي أن متوســط الســعر يقتــرب مــن 750 دينــار، فــي حــن ارتفعــت مســتويات األســعار بحــدود 3.3% فــي 
منطقــة ســلوى ومازالــت تعــد األدنــى أســعاراً بــن مناطــق الســكن اخلــاص فــي محافظــة حولــي متجــاوزة 718 دينــار ملتوســط ســعر املتــر بنهايــة الربــع 

الثالــث.

شكل رقم (13) متوسط سعر املتر  ألراضي السكن اخلاص في محافظة حولي
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23 تقرير بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن سوق العقار المحلي خالل الربع الثالث من عام 2019

 جدول )3( أسعار األراضي السكنية في محافظة حولي

شارع املساحةنسبة البناءاملنطقــــة
القيمة السوقية لألرض 

)د.ك(
القيمة السوقية للمتر 

املربع
)د.ك(

متوسط املتر 
املربع خالل 
الربع الثالث 

2019 إلىمنإلىمن

الشعب
370,000425,0009251,063994داخلي%210400

440,000530,0008801,060970رئيسي%210500

640,000750,0008531,000927رئيسي%210750
470,000545,0008761,011943املتوسط العام باملنطقة

اجلابرية

310,000365,000775913844داخلي%210400

390,000450,000780900840رئيسي%210500

%2101,000
اخلامس + 

700,000830,000700830765املغرب

442,778525,556697820758املتوسط العام باملنطقة

الرميثية
280,000330,000700825763داخلي%210400

385,000460,000513613563داخلي%210750

880,000960,000880960920التعاون%2101,000
455,000531,667685807746املتوسط العام باملنطقة

سلوى

290,000370,000580740660داخلي%210500

385,000460,000513613563داخلي%210750

780,000880,000780880830االقصى%2101,000

880,000960,000880960920التعاون%2101,000
531,429607,857665772718املتوسط العام باملنطقة

السام

340,000390,000850975913داخلي%210400

390,000440,0009751,1001,038رئيسي%210400

375,000430,000750860805داخلي%210500

430,000500,0008601,000930رئيسي%210500
383,750440,000859984921املتوسط العام باملنطقة

حطن

340,000390,000850975913داخلي%210400

390,000440,0009751,1001,038رئيسي%210400

375,000430,000750860805داخلي%210500

430,000480,000860960910رئيسي%210500
916       974 383,750435,000859املتوسط العام باملنطقة

الشهداء

340,000390,000850975913داخلي%210400

390,000440,0009751,1001,038رئيسي%210400

375,000430,000750860805داخلي%210500

430,000480,000860960910رئيسي%210500
383,750435,000859974916املتوسط العام باملنطقة

املصدر:  بيت التمويل الكويتي



تقرير بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن سوق العقار المحلي خالل الربع الثالث من عام 242019

محافظة الفروانية

حتســنت مســتويات األســعار فــي محافظــة الفروانيــة بنهايــة الربــع الثالــث إلــى نحــو 550 دينــار وتواصــل اجتاههــا املتصاعــد، يأتــي هــذا األداء 
اإليجابــي مدفوعــاً بزيــادة 1.6% عــن الربــع الثانــي، وحافظــت مســتويات األســعار باحملافظــة علــى مســارها التصاعــدي. وقــد زادت مســتويات األســعار 

باحملافظــة علــى أســاس ســنوي بنســبة 8.4%، ويواصــل معــدل التغيــر الســنوي اجتاهــاً تصاعديــاً واضحــاً. 

وقــد ارتفعــت مســتويات األســعار بنهايــة الربــع الثالــث فــي مناطــق محافظــة الفروانيــة عــن الربــع الثانــي باســتثناء مناطــق محــدودة ســجلت اســتقراراً، 
ففــي منطقــة أشــبيلية التــي تعــد األعلــى أســعاراً علــى مســتوى احملافظــة ارتفــع فيهــا متوســط ســعر املتــر 2.3% مســجًا 744 دينــار للمتــر املربــع، 
فــي حــن حافظــت مســتويات األســعار فــي منطقــة الفروانيــة علــى معــدل زيــادة نســبته 3.3% علــى أســاس ربــع ســنوي للمــرة الثانيــة علــى التوالــي 
حــن بلغــت 635 دينــار فــي الربــع الثالــث، وفــي منطقــة الرحــاب يتجــاوز متوســط الســعر حــدود 610 دينــار دون تغيــر عــن الربــع الثانــي، فيمــا ارتفــع 
متوســط الســعر فــي املناطــق التــي تليهــا فــي مســتويات األســعار منهــا العارضيــة ويصــل فيهــا إلــى 587 دينــار بزيــادة 2.5% وفــي خيطــان يصــل إلــى 

أقــل مــن 580 دينــار بنهايــة الربــع الثالــث بزيــادة 3.2% عــن الربــع الثانــي 2019.

أمــا املناطــق متوســطة القيمــة فــي احملافظــة فقــد ارتفعــت فيهــا مســتويات األســعار كمــا فــي جليــب الشــيوخ مســجلة حوالــي 535 دينــار أي بزيــادة 
4% عــن الربــع الثانــي، وبأعلــى مــن تلــك الزيــادة كمــا فــي األندلــس أي بنحــو 5.9% وفــي الفــردوس تقتــرب مــن 520 دينــار مــع زيــادة نســبتها %4.2، 

بينمــا فــي العمريــة ســجل فيهــا متوســط الســعر أقــل مــن 510 دينــار بزيــادة 3% عــن الربــع الثانــي.

وقــد ارتفــع متوســط الســعر فــي أدنــى مناطــق الســكن اخلــاص أســعاراً فــي احملافظــة كمــا فــي صبــاح الناصــر مقتربــة مــن حــدود 450 دينــار بنهايــة 
الربــع الثالــث 2019، بينمــا اســتقرت مســتويات األســعار فــي الرابيــة مســجلة أقــل مــن 360 دينــار دون تغيــر ملحــوظ عــن الربــع الثانــي.

شكل رقم (14) متوسط سعر املتر املربع ألراضي السكن اخلاص في محافظة الفروانية
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املصدر: بيت التمويل الكويتي



25 تقرير بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن سوق العقار المحلي خالل الربع الثالث من عام 2019

 جدول )4( أسعار األراضي السكنية في محافظة الفروانية

شارع املساحةنسبة البناءاملنطقــــة

القيمة السوقية لألرض 
)د.ك(

القيمة السوقية للمتر املربع
)د.ك(

متوسط 
سعر املتر 
املربع في 

الربع الثالث 
2019

إلىمنإلىمن

األندلس
230,000280,000460560510داخلي%210500

               350,000380,000رئيسي%210750
 467507487

310,000356,000479555517املتوسط العام باملنطقة

الرابية
)بيت قائم(

230,000260,000460520490داخلي%210500

250,000280,000500560530رئيسي%210500
217,500242,500338378358املتوسط العام باملنطقة

اشبيلية
260,000290,000693773733داخلي%210375

310,000340,000775850813رئيسي%210400

290,000350,000580700640داخلي%210500
293,333335,000695793744املتوسط العام باملنطقة

270,000310,000540620580داخلي210500%الفروانية

320,000370,000640740690رئيسي%210500
295,000340,000590680635املتوسط العام باملنطقة

خيطان
220,000260,000550650600داخلي%210400

500,000600,000500600550فيصل السريع%2101,000
380,000440,000507587547املتوسط العام باملنطقة

230,000260,000460520490داخلي210500%جليب الشيوخ

270,000310,000540620580رئيسي%210500
250,000285,000500570535املتوسط العام باملنطقة

250,000285,000500570535داخلي210750%العارضية

280,000350,000373467420رئيسي%210750
350,000390,000467520493املتوسط العام باملنطقة

املصدر:  بيت التمويل الكويتي



تقرير بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن سوق العقار المحلي خالل الربع الثالث من عام 262019

محافظة مبارك الكبير
ارتفــع متوســط ســعر املتــر ألراضــي الســكن اخلــاص فــي محافظــة مبــارك الكبيــر إلــى حــدود 670 دينــار بنهايــة الربــع الثالــث بزيــادة محــدودة نســبتها 
2% عــن الربــع الثانــي، الــذي ســجل زيــادة قريبــة مــن ذلــك قدرهــا 1.9% علــى أســاس ربــع ســنوي، بالتالــي تواصــل مســتويات األســعار باحملافظــة 
اجتاهــاً تصاعديــاً بطيئــاً. وقــد ارتفعــت األســعار علــى أســاس ســنوي 6.9% ومــازال النمــو الســنوي فــي ســعر املتــر باحملافظــة يســير بنهايــة الربــع 

الثالــث فــي اجتــاه تصاعــدي أقــل حــدة. 

شــهد متوســط ســعر املتــر زيــادة فــي معظــم مناطــق احملافظــة واســتقراراً فــي مناطــق أخــرى مقارنــة مبســتويات األســعار فــي الربــع الثانــي، ففــي أعلــى 
مناطــق احملافظــة أســعاراً مثــل الشــريط الســاحلي )ب( حافــظ متوســط الســعر علــى مســتواه 880 دينــار، فــي حــن زادت األســعار فــي املســايل بشــكل 
محــدود أي 1.8% مقتربــة مــن 750 دينــار، فيمــا ارتفعــت األســعار 3.2% فــي منطقــة الفنيطيــس وتخطــى فيهــا متوســط الســعر 705 دينــار، فــي حــن 
ارتفعــت فــي أبوفطيــرة بنهايــة الربــع الثالــث بشــكل طفيــف يقــل عــن 1% وتصــل فيهــا إلــى 665 دينــار تليهــا مســتويات األســعار فــي صبــاح الســالم دون 

تغيــر عــن حوالــي 640 دينــار فــي الربــع الثالــث كمــا فــي أماكــن البيــوت احلكوميــة القائمــة والقســائم الســكنية باملنطقــة. 

وقــد ارتفعــت مســتويات األســعار فــي العــدان إلــى حــدود 625 دينــار للمتــر املربــع بزيــادة 2.6%، وارتفعــت فــي أدنــى مناطــق احملافظــة أســعاراً مثــل 
منطقــة القريــن 3.8% إلــى أكثــر مــن 590 دينــار للمتــر املربــع وفــي القصــور ومنطقــة مبــارك الكبيــر يصــل إلــى املســتويات إذ ارتفعــت بــذات النســبة 

عــن الربــع الثانــي. 

شكل رقم (15) متوسط سعر املتر  ألراضي السكن اخلاص في محافظة مبارك الكبير
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املصدر: بيت التمويل الكويتي



27 تقرير بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن سوق العقار المحلي خالل الربع الثالث من عام 2019

 جدول )5( أسعار األراضي السكنية في محافظة مبارك الكبير

شارع املساحةنسبة البناءاملنطقــــة
القيمة السوقية لألرض 

)د.ك(
القيمة السوقية للمتر املربع

)د.ك(
متوسط 

سعر املتر في 
الربع الثالث 

2019 إلىمنإلىمن

270,000330,000675825750داخلي210400%املسايل

350,000400,000700800750رئيسي%210500
307,500362,500688811749املتوسط العام باملنطقة

الشريط 
الساحلي ب

450,000600,000450600525داخلية%1501,000

2,500,0002,900,0001,2501,4501,350بحرية%1502,000
1,233,3331,433,333817950883املتوسط العام باملنطقة

أبو فطيرة 
السكنية

235,000290,000588725656داخلي%210400

300,000360,000600720660رئيسي%210500
267,500326,250599731665املتوسط العام باملنطقة

250,000310,000625775700داخلي210400%الفنيطيس

320,000370,000640740690رئيسي%210500
287,500342,500644768706املتوسط العام باملنطقة

250,000280,000625700663رئيسي210400%العدان

210,000250,000525625575داخلي%210400
232,500267,500581669625املتوسط العام باملنطقة

املصدر:  بيت التمويل الكويتي



تقرير بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن سوق العقار المحلي خالل الربع الثالث من عام 282019

محافظة األحمدي

حتســنت مســتويات األســعار فــي محافظــة األحمــدي بنهايــة الربــع الثالــث إلــى متوســط قــدره 481 دينــار للمتــر بنســبة زيــادة قدرهــا 1% عــن الربــع 
الســابق لــه، وهــي أدنــى زيــادة بــن احملافظــات فــي الربــع الثالــث، وتســير مســتويات األســعار فــي احملافظــة فــي مســار تصاعــدي بطــيء مــع تذبــذب 
معــدالت التغيــر علــى أســاس ربــع ســنوي، أمــا علــى أســاس ســنوي فقــد عــززت مســتويات األســعار اجتاههــا التصاعــدي  نتيجــة اســتمرار ارتفــاع معــدل 

الزيــادة، فقــد ارتفعــت فــي الربــع الثالــث بنســبة 4.4% مقابــل زيــادة أدنــى قليــًا ســجلها متوســط الســعر فــي الربعــن األول والثانــي مــن العــام.

وقــد حافــظ متوســط ســعر املتــر فــي معظــم مناطــق الســكن اخلــاص مبحافظــة األحمــدي باســتثناء بعضهــا الــذي ســجل زيــادة بنهايــة الربــع الثالــث 
مقارنــة بالربــع الثانــي، فقــد اســتقرت مســتويات األســعار فــي منطقــة الشــريط الســاحلي اجلنوبــي البحــري عنــد حــدود مازالــت تقتــرب مــن 1,300 
دينــار للمتــر املربــع، وتعــد مــن أعلــى مناطــق احملافظــة أســعاراً. كمــا اســتقرت األســعار عنــد مســتوى أقــل تقتــرب مــن 770 دينــار فــي منطقــة الشــريط 
الســاحلي كمــا فــي مواقعــه اجلنوبيــة الرئيســية، فــي حــن جتــاوز متوســط الســعر فــي فهــد األحمــد 600 دينــار للمتــر املربــع مرتفعــاً بنســبة 1.1% عــن 

الربــع الثانــي، بينمــا لــم يشــهد فــي العقيلــة تغيــراً ويصــل فيهــا أيضــاً حلــدود 605 دينــار للمتــر فــي الربــع الثالــث.

أمــا املناطــق متوســطة القيمــة علــى مســتوى احملافظــة التــي تتــراوح بــن 500 و600 دينــار فقــد ارتفــع متوســط الســعر فــي بعــض هــذه املناطــق، بينمــا 
لــم تشــهد تغيــراً فــي مناطــق أخــرى، وكانــت املنقــف الســكنية تلــك املناطــق التــي اســتقرت فيهــا األســعار عنــد حــدود 550 دينــار للمتــر، واســتقرت أيضــاً 
فــي املنطقــة الداخليــة للشــريط الســاحلي اجلنوبــي عنــد حــدود 530 دينــار، فــي حــن ارتفعــت فــي جابــر العلــي بنهايــة الربــع الثالــث إلــى 513 دينــار 

بنســبة 9.3% عــن الربــع الثانــي. حــن اســتقرت األســعار فــي منطقــة الظهــر متجــاوزة بقليــل حــدود 500 دينــار.

مازالــت مســتويات األســعار فــي أغلــب املناطــق التــي تتــراوح بــن 400 و500 دينــار لــم تشــهد تغيــراً، وهــي املناطــق متوســطة القيمــة فــي احملافظــة، 
منهــا منطقــة هديــة ، وكذلــك فــي شــارع البدويــة بالفحيحيــل مســتقرة  عنــد حــدود تفــوق قليــًا 450 دينــار، وفــي منطقــة الرقــة اقتــرب متوســط الســعر 
مــن 440 دينــار وفــي منطقــة الفنطــاس الزراعيــة تقتــرب مــن 430 دينــار بزيــادة 4.9% علــى أســاس ربــع ســنوي، وجتــاوزت حاجــز 400 دينــار بنهايــة 

الربــع الثالــث فــي الصباحيــة مــع زيادتهــا 3.9% عــن الربــع الثانــي.

اســتقرت مســتويات األســعار فــي أدنــى مناطــق احملافظــة أســعاراً فــي منطقــة لؤلــؤة اخليــران التــي تطــل علــى البحــر عنــد أقــل مــن 380 دينــار، فيمــا 
زادت األســعار فــي أم الهيمــان بحــدود 1% عــن الربــع الثانــي ويقتــرب متوســط الســعر فيهــا مــن 370 دينــار للمتــر املربــع.

وقــد اســتقرت مســتويات األســعار فــي أدنــى مناطــق احملافظــة أســعاراً التــي تقــل عــن 300 دينــار للمتــر املربــع كمــا فــي مناطــق الوفــرة عنــد حــدود 
250 دينــار، وتصــل فــي بعــض مواقــع مــن مدينــة لؤلــؤة اخليــران الســكنية إلــى حــدود 190 دينــار، فــي حــن ارتفعــت فــي مواقــع مــن منطقــة صبــاح 

األحمــد البحريــة 1.6% مقتربــة مــن 180 دينــار للمتــر بنهايــة الربــع الثالــث.

شكل رقم (16) متوسط سعر املتر ألراضي السكن اخلاص في محافظة األحمدي
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29 تقرير بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن سوق العقار المحلي خالل الربع الثالث من عام 2019

 جدول )6( أسعار األراضي السكنية في محافظة األحمدي

نسبة املنطقــــة
شارع املساحةالبناء

القيمة السوقية لألرض 
)د.ك(

القيمة السوقية للمتر املربع
)د.ك(

خالل 
الربع 
الثالث 
2019 إلىمنإلىمن

الفنطاس الزراعية
330,000420,000330420375داخلي%2101,000

400,000550,000400550475رئيسي%2101,000

هدية
280,000340,000373453413داخلي%210750

340,000400,000453533493رئيسي%210750

العقيلة
250,000290,000625725675رئيسي%210400

230,000280,000460560510داخلي%210500

الشريط الساحلي
2,400,0002,700,0001,2001,3501,275بحرية1502,000% ج على البحر

الشريط الساحلي ج 
350,000450,000467600533داخلي150750%داخلي

65,00085,000163213188رئيسي210400%مدينة اخليران السكنية

صباح االحمد البحرية  
A1  )على البحر(

190,000240,000158200179بحرية%2101,200

صباح االحمدالبحرية  
A2 )على البحر(

160,000180,000356400378بحرية%210450

مدينة لؤلؤة اخليران على 
A3 160,000180,000356400378بحرية210450%البحر

املنقف سكني
180,000220,000480587533داخلي%210375

230,000260,000575650613رئيسي%210400

املصدر:  بيت التمويل الكويتي



تقرير بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن سوق العقار المحلي خالل الربع الثالث من عام 302019

محافظة الجهراء

زادت مســتويات األســعار فــي محافظــة اجلهــراء بنهايــة الربــع الثالــث مســجلة  452 دينــار مرتفعــة بنســبة 4.4% عــن الربــع الثانــي. بذلــك ســجلت 
ــة اجتــاه  ــي هــذا مــع بداي ــرات مــن عــام 2018، ويأت ــب الفت ــد أن شــهدت اســتقراراً  ملحوظــاً فــي أغل ــع ســنوي بع ــى أســاس رب ــة عل ــادات متتالي زي
تصاعــدي بطــيء لألســعار فــي هــذه احملافظــة مصحوبــاً باجتــاه مماثــل ملعــدالت التغيــر ربــع الســنوي باحملافظــة. كمــا ســجلت مســتويات األســعار زيــادة 
علــى أســاس ســنوي ارتفعــت نســبتها إلــى 11.4% مقابــل زيــادة ســنوية فــي الربــع االثانــي بنســبة 6.7%، وياحــظ أن التغيــر الســنوي فــي مســتويات 

األســعار يســير فــي اجتــاه تصاعــدي قــوي.

وقــد ارتفعــت مســتويات األســعار علــى أســاس ربــع ســنوي فــي مناطــق محافظــة اجلهــراء، ومازالــت مســتويات األســعار فــي عــدة أماكــن مــن شــارع 
املطــاع فــي املرتبــة األولــى بــن مناطــق الســكن اخلــاص فــي احملافظــة مرتفعــة إلــى حــدود 525 دينــار فــي الربــع الثالــث مــع زيادتهــا للمــرة الثانيــة 
علــى التوالــي بنســبة 5% علــى أســاس ربــع ســنوي، تلتهــا أماكــن مــن منطقــة العيــون متجــاوزة 500 دينــار للمتــر فــي الربــع الثالــث بزيــادة تقتــرب مــن 
تلــك النســبة، فيمــا زادت مســتويات األســعار فــي منطقــة ســعد العبــداهلل تغيــراً مســجلة 475 دينــار بزيــادة 4% تليهــا منطقــة الواحــة مســجلة زيــادة 

بحــدود 4% ويصــل فيهــا متوســط الســعر إلــى أقــل مــن 470 دينــار. 

املناطــق التــي يتــراوح فيهــا متوســط الســعر مــن 400 دينــار إلــى أقــل مــن 450 دينــار، منهــا منطقــة القصــر وبعــض مواقــع فــي شــارع النــادي ارتفعــت 
مســتويات األســعار إلــى 450 دينــار بحــدود 5% وفــي النســيم ارتفعــت األســعار إلــى تلــك  املســتويات لكــن مبعــدالت أعلــى وصلــت إلــى 7%، فيمــا 
ارتفعــت مســتويات األســعار فــي منطقــة النعيــم بنهايــة الربــع الثالــث متجــاوزة 420 دينــار أي بزيــادة نســبتها 4%، أمــا املناطــق التــي يقــل فيهــا متوســط 
الســعر عــن حــدود 400 دينــار منهــا منطقــة اجلهــراء القدميــة أدنــى املناطــق الســكنية أســعاراً باحملافظــة، فلــم يشــهد فيهــا متوســط ســعر املتــر تغيــراً 

عــن الربــع الثانــي مســجًا 385 دينــار بنهايــة الربــع الثالــث.

شكل رقم (17) متوسط سعر املتر  ألراضي السكن اخلاص في محافظة اجلهراء
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31 تقرير بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن سوق العقار المحلي خالل الربع الثالث من عام 2019

 جدول )7( أسعار األراضي السكنية في محافظة اجلهراء

 املساحة باملتر نسبة البناءاملنطقــــة
املربع

القيمة السوقية لألرض 
)د.ك(

القيمة السوقية للمتر املربع
)د.ك(

متوسط سعر 
املتر املربع 

خالل الربع 
الثالث 2019 إلىمنإلىمن

2101,000450,000600,000450600525%القصر شارع النادي

210600200,000250,000333417375%القصر ) بيت قائم (

2101,000450,000600,000450600525%اجلهراء شارع املطاع

210400135,000185,000338463400%النعيم ) قسائم (

210400150,000210,000375525450%النعيم ) بيت حكومي (

298130,000170,000437571504حتى 800م2العيون ) بيت حكومي (

210400150,000210,000375525450%النسيم ) بيت حكومي (

300130,000150,000433500467حتى 800م2الواحة ) بيت قائم (

210400140,000180,000350450400%سعد العبداهلل

210400160,000210,000400525463%القيروان

املصدر:  بيت التمويل الكويتي



تقرير بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن سوق العقار المحلي خالل الربع الثالث من عام 322019

ثانيًا: أسعار األراضي االستثمارية:

تضاعــف معــدل النمــو ملتوســط ســعر املتــر مــن األراضــي االســتثمارية بنهايــة الربــع الثالــث، لكــن مازالــت مســتويات األســعار تســجل حتســناً طفيفــاً، 
وجتــاوز متوســط الســعر 1,550 دينــار علــى مســتوى احملافظــات بزيــادة 0.6% علــى أســاس ربــع ســنوي مقابــل نصــف ذلــك النمــو ســجلته األســعار 
فــي الربــع الثانــي، وبــدأ متوســط الســعر اجتاهــاً تصاعديــاً بطيئيــاً فــي الربــع الثالــث، وحتســنت مســتويات األســعار بنهايــة الربــع الثالــث فــي بعــض 
احملافظــات بشــكل طفيــف فيمــا ســجلت بعضهــا اســتقراراً، يأتــي هــذا األداء بعدمــا شــهدت األســعار معــدالت تراجــع متواصلــة علــى أســاس ربــع ســنوي 

ملتوســط الســعر فــي احملافظــات طــوال ثاثــة أعــوام مضــت ومنــذ ســجلت آخــر معــدل زيــادة علــى أســاس ربــع ســنوي فــي عــام 2015. 

وقــد ارتفــع متوســط الســعر بنهايــة الربــع الثالــث فــي محافظــة العاصمــة بنســبة 1.4% عــن الربــع الســابق لــه، فيمــا حتســنت مســتويات األســعار فــي 
أغلــب احملافظــات كمــا فــي حولــي والفروانيــة ومبــارك الكبيــر بحــدود نصــف فــي املائــة عــن الربــع الثانــي، بينمــا اســتقرت فــي محافظتــي األحمــدي 

واجلهــراء دون تغيــر.

أمــا علــى أســاس ســنوي فقــد اســتقر متوســط الســعر علــى مســتوى احملافظــات، بالتالــي يتواصــل حتســن مســتويات التراجــع فــي بعــض احملافظــات 
فيمــا ســجلت األســعار زيــادة طفيفــة فــي محافظــات أخــرى، مدفوعــة بارتفــاع محــدود كمــا فــي محافظتــي العاصمــة ومبــارك الكبيــر ســجل أعــاه أي 
بنســبة 1% عــن الربــع الثالــث العــام املاضــي، مســجلة انخفاضــاً طفيفــاً يتــراوح بــن 1% و2%، فيمــا لــم تشــهد األســعار فــي محافظتــي الفروانيــة 
ــع  ــي بشــكل محــدود منخفضــة بنســبة 2% وفــي األحمــدي انخفضــت األســعار 1% عــن الرب واجلهــراء، بينمــا حتســنت معــدالت التراجــع فــي حول

الثالــث فــي العــام املاضــي.

شكل رقم (18) متوسط سعر املتر لعقار السكن اإلستثماري في محافظات الكويت

الثاني 2019الثالث 2019

د.ك
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000

500
0

دسمان  املقوع
الشرقي

بنيــد القار الشعب الساملية اجلابرية حولي الرقعي الفروانية  جليب
الشيوخ

خيطان املنقف لفحيحيل ا أبــو حليفة الفنطاس املهبولة اجلهراء  صباح
السالم

 

املصدر: بيت التمويل الكويتي



33 تقرير بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن سوق العقار المحلي خالل الربع الثالث من عام 2019

محافظة العاصمة 
فيمــا يخــص مســتويات األســعار فــي كل محافظــة، ارتفعــت مســتويات األســعار فــي العاصمــة بنهايــة الربــع الثانــي مــن العــام احلالــي، وتخطــت حــدود 
2,400 دينــار للمتــر املربــع فــي الربــع الثالــث، مســجلة زيــادة نســبتها 1.4% عــن الربــع الثانــي، ويحافــظ متوســط ســعر املتــر علــى اجتاهــه املســتقر منــذ 
أواخــر عــام 2016 ومــازال األعلــى علــى مســتوى احملافظــات، بالتالــي بــدأ النمــو ربــع الســنوي ملتوســط ســعر املتــر باحملافظــة يأخــذ اجتاهــاً تصاعديــاً. 

وياحــظ زيــادة بحــدود 1% ملتوســط الســعر مبحافظــة العاصمــة علــى أســاس ســنوي.
مســتويات األســعار فــي مناطــق محافظــة العاصمــة، تعــد مســتويات األســعار فــي دســمان األعلــى بــن مناطــق محافظــة العاصمــة، واألعلــى أيضــاً بــن 
كافــة املناطــق االســتثمارية فــي احملافظــات األخــرى، وارتفــع متوســط الســعر فــي هــذه املنطقــة متخطيــاً حاجــز 3,000 دينــار للمتــر املربــع مرتفعــاً 
فــي الربــع الثالــث بنســبة 1.4% علــى مســتوى املنطقــة مقارنــة مبســتويات األســعار فــي الربــع الثانــي، مدفوعــة بزيادتهــا فــي أماكــن مــن شــارع اخلليــج 
ــة مبنطقــة دســمان مرتفعــة بنســبة  ــداهلل األحمــد بنســبة 2% واملواقــع الداخلي ــي بحــدود 1.3%، وفــي معظــم مواقــع املنطقــة منهــا شــارع عب العرب

1.1% عــن الربــع الثانــي.

اســتقر متوســط ســعر املتــر املربــع فــي املقــوع الشــرقي فــي الربــع الثانــي عنــد حــدود 2,376 دينــار والربــع الســابق لــه، مــع اســتقرار ملحــوظ ملســتويات 
األســعار علــى مســتوى املنطقــة، وفــي املواقــع االســتثمارية منهــا التــي تطــل علــى شــارع الشــهداء وكذلــك علــى الشــوارع الرئيســية، ولــم تشــهد تغيــراً فــي 
بعــض املواقــع الرئيســية التــي تليهــا فــي مســتويات األســعار مازالــت عنــد حــدود تفــوق 2,600 دينــار للمتــر، وفــي األماكــن الداخليــة ذات مســاحة 500 

متــر مربــع، فيمــا اســتقرت فــي مواقــع أخــرى عنــد حــدود 1,800 دينــار.  
ــاع مســتويات  ــع ارتف ــي، م ــع الثان ــث بنســبة 1.2% عــن الرب ــع الثال ــة الرب ــار بنهاي ــاً 1,780 دين ــار متخطي ــد الق ــي بني ــع متوســط الســعر ف ــد ارتف وق
األســعار فــي أغلــب مواقــع املنطقــة، منهــا املواقــع األعلــى أســعاراً مثــل أماكــن فــي شــارع اخلليــج العربــي التــي وصلــت حاجــز 2,900 دينــار، وارتفعــت 
فــي بعــض املواقــع الرئيســية باملنطقــة بنســبة 1.2% وفــي أماكــن مــن شــارع االســتقال بنســبة قريبــة، وفــي املواقــع الرئيســية التــي تطــل علــى 
الدائــري األول والثانــي جتــاوزت 1,800 دينــار، وفــي األماكــن الداخليــة باملنطقــة ارتفعــت بحــدود نصــف فــي املائــة، كمــا ارتفعــت فــي املواقــع 
الرئيســية ذات مســاحة 1,000 متــر مربــع مــن شــارع بورســعيد إلــى 1,650 دينــار بزيــادة 1.5%، وفــي املواقــع الداخليــة باملنطقــة حيــث تصــل 
ــع الثانــي. ــع الثالــث 2019 مــع زيادتهــا بأقــل مــن 1% عــن الرب ــة الرب ــى مســتوى املنطقــة بنهاي ــر ومــازال األدنــى أســعاراً عل ــار للمت إلــى 1,400 دين

 جدول )8( أسعار األراضي االستثمارية في محافظة العاصمة

شارعاملساحةنسبة البناءاملنطقــــة
متوسط سعر املتر املربع القيمة السوقية للمتر املربع )د.ك(القيمة السوقية لألرض )د.ك(

خالل الربع الثالث 
2019

إلىمنإلىمن

بنيد القار

2,750,0003,050,0002,7503,0502,900اخلليج العربي%2501,000

850,000920,0001,7001,8401,770رئيسي%250500

1,300,0001,500,0001,3001,5001,400داخلي%2501,000

%2501,000
الدائري 

1,720,0001,900,0001,7201,9001,810االول+الثاني

1,451,2501,601,2501,6961,8701,783املتوسط العام باملنطقة

املقوع 
الشرقي

410,000500,0001,6402,0001,820داخلي%240250

1,250,0001,400,0002,5002,8002,650رئيسي%400500

2,700,0002,900,0002,7002,9002,800الشهداء%4001,000
1,370,0001,512,5002,2702,5502,410املتوسط العام باملنطقة

دسمان
3,800,0004,100,0003,8004,1003,950اخلليج العربي%4001,000

2,180,0002,420,0002,1802,4202,300داخلي%4001,000

2,080,0002,100,0002,7732,8002,787عبداهلل االحمد%400750
2,686,6672,873,3332,9183,1073,012املتوسط العام باملنطقة

املصدر: بيت التمويل الكويتي
ملحوظة:  يعبر   املتوسط   العام   باملنطقة   في   اجلداول   من   8   إلى   13   عن   متوسط   عام   ملبيعات   عديدة   متت   عن   طريق   تقييم  »   بيتك   «  لها   جميعاً   ولم   تدرج   كلها   في   جداول   األسعار . 

وبالتالي   ال   ميكن   للقارئ   أن   يستخرج   املتوسط   العام   باملنطقة   فقط   بناءً   على   عينات   األسعار   في   كل   منطقة   معروضة   بتلك   اجلداول. 
 ويستطيع   أن   يعتمد   على   املتوسط   العام   لسعر   املتر   املربع   في    املنطقة   كمؤشر   لألسعار . 



تقرير بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن سوق العقار المحلي خالل الربع الثالث من عام 342019

محافظة حولي

حتســن متوســط الســعر مبحافظــة حولــي متخطيــاً 1,610 دينــار بنهايــة الربــع الثالــث، مرتفعــاً بأكثــر مــن نصــف فــي املائــة عــن متوســط الســعر فــي 
الربــع الثانــي، ويســير متوســط الســعر بشــكل مســتقر مــع حتســن نســب تراجعــه باحملافظــة وتســجيله للمــرة الثانيــة علــى التوالــي معــدل زيــادة وإن كانــت 
طفيفــة، بالتالــي حتســنت معــدالت التراجــع الســنوي ملتوســط الســعر باحملافظــة إلــى حــدود 2% بنهايــة الربــع الثانــي مقابــل انخفــاض اكبــر قليــًا 

وصــل 3% فــي الربــع الثانــي علــى أســاس ســنوي.

وقــد ارتفعــت متوســط ســعر املتــر فــي أغلــب املناطــق االســتثمارية باحملافظــة بنهايــة الربــع الثالــث، وارتفعــت بنســبة طفيفــة أقــل مــن 1% فــي منطقــة 
الشــعب مقتربــة مــن متوســط ســعر 1,900 دينــار ومــازال األعلــى بــن مناطــق احملافظــة، مــع ارتفــاع مســتويات األســعار فــي أغلــب مواقــع املنطقــة، 
وارتفعــت فــي أماكــن مــن شــارع اخلليــج العربــي ذات مســاحة 1,000 متــر مربــع بنســبة 0.8% وبلــغ متوســط الســعر فيهــا 2,975 دينــار وتعــد األعلــى 
أســعاراً فــي منطقــة الشــعب، فيمــا اســتقرت فــي أماكــن مــن شــارع االســتقال، فيمــا ارتفعــت فــي بعــض املواقــع الداخليــة التــي تليهــا فــي مســتويات 

األســعار بحــدود 2.5% عــن الربــع الثانــي.

وقــد حتســن متوســط الســعر فــي الســاملية بنهايــة الربــع الثالــث إلــى حــدود 1,610 دينــار للمتــر املربــع، مصحوبــاً باســتقرار ألغلــب مواقــع املنطقــة، 
فــي حــن ارتفعــت فــي املواقــع التــي تعــد األعلــى أســعاراً بحــدود 2.7% كمــا باألماكــن املطلــة علــى شــارع اخلليــج العربــي التــي تصــل إلــى 2,875 دينــار 
للمتــر، بينمــا ارتفعــت فــي املواقــع التــي تليهــا فــي مســتويات األســعار مثــل مواقــع مــن شــارع عمــرو بــن العــاص بشــكل طفيــف، فيمــا اســتقرت األســعار 
فــي مواقــع رئيســية أخــرى عنــد حوالــي 1,680 دينــار للمتــر، وفــي مواقــع مــن شــارع حمــد املبــارك وشــارع بغــداد أي بلغــت حوالــي 1,600 دينــار للمتــر 
أو أدنــى بقليــل، وفــي مواقــع مــن شــارع املغيــرة بــن شــعبة وفــي شــارع عمــان، واســتقرت األســعار فــي مواقــع مــن شــارع قطــر مســجلة حوالــي 1,550 

دينــار، وفــي األماكــن الرئيســية ذات مســاحة 750 م2 وفــي بعــض املواقــع الداخليــة بالســاملية مســاحة 750م2.

ارتفعــت مســتويات األســعار فــي اجلابريــة مقتربــة مــن 1,560 دينــار فــي الربــع الثالــث بنســبة 0.6% عــن الربــع الثانــي، مــع اســتقرار متوســط ســعر 
املتــر فــي معظــم أماكــن املنطقــة، بينمــا ارتفعــت قليــًا فــي املواقــع التــي تعــد األعلــى أســعاراً باملنطقــة إلــى 1,685 دينــار للمتــر، فيمــا اســتقرت فــي 
تلــك املواقــع التــي تطــل علــى الدائــري الرابــع عنــد حــدود جتــاوزت 1,675 دينــار، فــي حــن ارتفعــت فــي شــارع الشــناكل بنســبة 1.3% وفــي شــارع 
مســجد الهاجــري بنســبة 1.6% مســجًا 1,625 دينــار للمتــر أو أدنــى مــن ذلــك بقليــل، واســتقرت فــي األماكــن املطلــة علــى طريــق املغــرب ولــم تشــهد 
مســتويات األســعار تغيــراً فــي األماكــن الرئيســية مثــل املواقــع ذات مســاحة 750 متــر مســجلة 1,550 دينــار فــي حــن ارتفعــت فــي املواقــع الداخليــة 

إلــى حــدود 1,420 علــى الترتيــب للمتــر بنســبة 1% عــن الربــع الثانــي.

ــه، مــع اســتقرار  ــع الســابق ل ــة عــن الرب ــث بنســبة نصــف فــي املائ ــع الثال ــار فــي الرب ــى 1,390 دين ــي إل ــر فــي منطقــة حول ارتفــع متوســط ســعر املت
مســتويات األســعار فــي معظــم مواقــع املنطقــة، كمــا فــي أعلــى مواقــع املنطقــة أســعاراً منهــا املطلــة علــى طريــق الفحيحيــل وعلــى شــارع القاهــرة عنــد 
حــدود 1,550 دينــار، وفــي أماكــن مــن طريــق املغــرب الســريع، بينمــا ارتفعــت فــي مواقــع مــن شــارع قتيبــة إلــى 1,490 دينــار بنســبة 1.4% عــن الربــع 
الثانــي وفــي شــارع شــرحبيل إلــى 1,390 دينــار بزيــاة 4.3% عــن الربــع الثانــي، بينمــا اســتقرت فــي شــارع املثنــى بنهايــة الربــع الثالــث مســجلة 1,360 
دينــار، كمــا اســتقرت األســعار فــي مواقــع مــن الدائــري الرابــع، ومواقــع مــن شــارع احلســن البصــري وشــارع اليرمــوك، وفــي بعــض املواقــع الداخليــة 
مبنطقــة حولــي منهــا املواقــع ذات مســاحة 750م2، وفــي مواقــع داخليــة أخــرى ذات مســاحة 1,000 م2 التــي تعــد األقــل أســعاراً بــن أماكــن املنطقــة 

عنــد حــدود 1,200 دينــار.



35 تقرير بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن سوق العقار المحلي خالل الربع الثالث من عام 2019

 جدول )9( أسعار األراضي االستثمارية في محافظة حولي

شارعاملساحةنسبة البناءاملنطقــــة
متوسط سعر القيمة السوقية للمتر املربع )د.ك(القيمة السوقية لألرض  )د.ك(

املتر املربع 
خالل الربع 
الثالث 2019 إلىمنإلىمن

حولي

1,000,0001,050,0001,3331,4001,367املثنى%250750

1,080,0001,150,0001,4401,5331,487قتيبة%250750

950,0001,050,0001,2671,4001,333احمد بن طولون%250750

1,050,0001,125,0001,4001,5001,450املغرب%250750

1,000,0001,085,0001,3331,4471,390شرحبيل%250750

1,100,0001,300,0001,1001,3001,200داخلي%2501,000
1,017,0001,109,0001,3301,4521,391املتوسط العام باملنطقة

الساملية

2,700,0003,050,0002,7003,0502,875اخلليج العربي%2501,000

1,150,0001,250,0001,5331,6671,600بغداد )التحرير(%250750

1,100,0001,150,0001,4671,5331,500عمان%250750

1,150,0001,250,0001,5331,6671,600البحرين%250750

1,240,0001,350,0001,6531,8001,727عمرو بن العاص%250750

1,500,0001,550,0001,5001,5501,525رئيسي%2501,000

1,200,0001,450,0001,2001,4501,325داخلي%2501,000
1,186,5631,302,8131,5321,6821,607املتوسط العام باملنطقة

2,850,0003,100,0002,8503,1002,975اخلليج العربي2501,000%الشعب

1,050,0001,200,0001,4001,6001,500داخلي%250750
1,718,7501,887,5001,8061,9881,897املتوسط العام باملنطقة

اجلابرية

1,650,0001,700,0001,6501,7001,675الدائري الرابع%2501,000

1,450,0001,550,0001,4501,5501,500املغرب%2501,000

1,620,0001,750,0001,6201,7501,685ماكدونالدز%2501,000

1,000,0001,125,0001,3331,5001,417داخلي%250750
1,402,5001,530,0001,4911,6271,559املتوسط العام باملنطقة

املصدر:  بيت التمويل الكويتي



تقرير بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن سوق العقار المحلي خالل الربع الثالث من عام 362019

محافظة الفروانية 

ارتفعــت مســتويات األســعار مبحافظــة الفروانيــة مســجلة 1,418 دينــار بنهايــة الربــع الثالــث، وتواصــل مســارها املســتقر منــذ بدايــة عــام 2017. وقــد 
ســجل متوســط الســعر زيــادة طفيفــة بحــدود نصــف فــي املائــة فــي الربــع الثالــث علــى أســاس ربــع ســنوي، إال أنــه لــم يســجل متوســط ســعر املتــر علــى 
أســاس ســنوي تغيــراً عــن مســتوياته فــي الربــع الثالــث مــن العــام املاضــي، مســجًا أداءاً أفضــل بعــد أن شــهد معــدالت تراجــع متواصلــة منــذ منتصــف 

عــام 2015. 

وقــد اســتقرت مســتويات األســعار بنهايــة الربــع الثالــث فــي أغلــب املناطــق مبحافظــة الفروانيــة عــن الربــع الســابق لــه، بينمــا ارتفعــت فــي منطقــة 
الرقعــي أعلــى املناطــق االســتثمارية أســعاراً باحملافظــة مقتربــة مــن حــدود 1,560 دينــار ملتوســط الســعر باملنطقــة، مــع ارتفــاع األســعار فــي مواقــع 
املنطقــة منهــا التــي تطــل علــى الدائــري اخلامــس والدائــري الرابــع إلــى حــدود 1,650 دينــار بنســبة زيــادة 1.9% عــن الربــع الثانــي وارتفعــت إلــى 
نحــو 1,600 دينــار فــي أماكــن أخــرى مــن هــذه املواقــع بنســبة 3.2% عــن نفــس الفتــرة، فــي حــن اســتقرت مســتويات األســعار فــي األماكــن الرئيســية 
الداخليــة فــي منطقــة الرقعــي عنــد حــدود 1,470 دينــار بنمــا ارتفعــت فــي أدنــى مواقــع املنطقــة بنهايــة الربــع الثالــث بحــدود 1% حــن بلغــت 1,367 

دينــار.

وقــد اســتقر متوســط الســعر فــي منطقــة الفروانيــة عنــد حــدود تقتــرب مــن 1,410 دينــار للمتــر املربــع، مــع اســتقرارها فــي مواقــع املنطقــة املطلــة 
علــى طريــق املطــار مســجلة 1,477 دينــار، وفــي املواقــع الرئيســية باملنطقــة وأماكــن رئيســية أخــرى أقــل أســعاراً، واســتقر متوســط الســعر فــي جليــب 
الشــيوخ مســجًا 1,390 دينــار للمتــر ، مــع اســتقرار متوســط الســعر فــي األماكــن الرئيســية واملواقــع املطلــة علــى الدائــري الســادس واملواقــع الداخليــة 
وكذلــك املواقــع ذات مســاحة 500م2، وفــي أدنــى مواقــع املنطقــة أســعاراً حــن بلــغ متوســط الســعر فيهــا 1,200 دينــار لألماكــن الداخليــة مســاحة 750 
م2. وياحــظ أيضــاً اســتقرار مســتويات األســعار علــى مســتوى خيطــان عنــد حــدود 1,310 دينــار، مــع اســتقرارها فــي مواقــع عــدة باملنطقــة كمــا فــي 

الشــوارع الرئيســية والداخليــة، وفــي معظــم املواقــع مــن طريــق املطــار، وفــي األماكــن والشــوارع الداخليــة مســاحة 750م2 و600م2.
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 جدول )10( أسعار األراضي االستثمارية في محافظة الفروانية

شارعاملساحةنسبة البناءاملنطقــــة
متوسط سعر القيمة السوقية للمتر املربع )د.ك(القيمة السوقية لألرض  )د.ك(

املتر املربع 
خالل الربع 
الثالث 2019 إلىمنإلىمن

الفروانية

1,050,0001,165,0001,4001,5531,477املطار%250750

%250750
الدائري 
1,050,0001,130,0001,4001,5071,453السادس

1,100,0001,250,0001,1001,2501,175داخلي%2501,000

750,000800,0001,5001,6001,550رئيسي%250500
1,042,8571,142,1431,3431,4731,408املتوسط العام باملنطقة

خيطان
%250750

الدائري 
1,050,0001,130,0001,4001,5071,453السادس

1,100,0001,250,0001,1001,2501,175داخلي%2501,000

725,000840,0001,2081,4001,304داخلي%250600
1,015,0001,138,0001,2351,3901,313املتوسط العام باملنطقة

جليب الشيوخ

%250750
الدائري 
1,050,0001,130,0001,4001,5071,453السادس

1,040,0001,130,0001,3871,5071,447شارع املخفر%250750

1,000,0001,100,0001,3331,4671,400رئيسي%250750

625,000750,0001,2501,5001,375داخلي%250500
899,3751,007,5001,3141,4731,393املتوسط العام باملنطقة

الرقعي

1,200,0001,275,0001,6001,7001,650الدائري الرابع%250750

%2501,000
الدائري 
1,550,0001,650,0001,5501,6501,600اخلامس

%2501,000
الدائري 

1,550,0001,650,0001,5501,6501,600الرابع

1,050,0001,160,0001,4001,5471,473رئيسي داخلي%250750
1,175,0001,280,0001,4881,6301,559املتوسط العام باملنطقة

املصدر:  بيت التمويل الكويتي
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محافظة مبارك الكبير

ارتفــع متوســط ســعر املتــر فــي محافظــة مبــارك الكبيــر مقتربــاً مــن حاجــز 1,300  بنهايــة الربــع الثالــث، مســجًا زيــادة طفييفــة بحــدود 0.8% عــن 
الربــع الثانــي الــذي ســجل زيــادة أكبــر علــى أســاس ربــع ســنوي قدرهــا 1.4%، وحافظــت مســتويات األســعار فــي احملافظــة علــى اجتــاه تصاعــدي. 
فيمــا ارتفعــت مســتويات األســعار باحملافظــة بحــدود 1% علــى أســاس ســنوي، وهــي املــرة األولــى التــي تشــهد زيــادة وإن كانــت محــدودة بعــد أن ســجلت 

معــدالت تراجــع متواصلــة علــى أســاس ســنوي منــذ بدايــة 2016. 

اســتقرت مســتويات األســعار بنهايــة الربــع الثالــث فــي معظــم مناطــق احملافظــة عــن الربــع الثانــي، فقــد اســنقر متوســط الســعر فــي املواقــع التــي تطــل 
علــى الطريــق الدائــري الســادس فــي الربعــن الثالــث والثانــي عنــد حــدود 1,500 دينــار وتعــد أعلــى أســعاراً فــي منطقــة صبــاح الســالم، وفــي مواقــع 
ــار بنســبة  ــار، بينمــا ارتفعــت فــي بعــض املواقــع والشــوارع الرئيســية باملنطقــة إلــى 1,325 دين تطــل علــى طريــق الفحيحيــل عنــد حــدود 1,425 دين
ــع الثانــي، فــي حــن اســتقرت فــي مواقــع داخليــة مســاحة 750 م2  ــار بنســبة 4.3% عــن الرب 1.9% وفــي الشــوارع الداخليــة زادت إلــى 1,225 دين

مقتربــة مــن حــدود 1,220 دينــار، واســتقر متوســط الســعر فــي مواقــع أخــرى مــن مبنطقــة صبــاح الســالم ذات مســاحة 500 م2 وبلغــت 1,070 دينــار 
بنهايــة الربعــن الثالــث والثانــي مــن العــام. 

 جدول )11( أسعار األراضي االستثمارية في محافظة مبارك الكبير

شارعاملساحةنسبة البناءاملنطقــــة
متوسط سعر القيمة السوقية للمتر املربع )د.ك(القيمة السوقية لألرض  )د.ك(

املتر املربع 
خالل الربع 
الثالث 2019 إلىمنإلىمن

صباح السالم

850,000975,0001,1331,3001,217داخلي%250750

1,200,0001,400,0001,2501,4001,325رئيسي%2501,000

1,400,0001,450,0001,4001,4501,425الفحيحيل%2501,000

500,000570,0001,0001,1401,070السادس%170500
1,078,5711,185,0001,2361,3631,299املتوسط العام باملنطقة

املصدر:  بيت التمويل الكويتي
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محافظة األحمدي 

حافــظ متوســط ســعر املتــر مبحافظــة األحمــدي فــي الربــع الثالــث علــى مســتوياته، مســتقراً دون تغيــر عــن حــدود 1,250 دينــار ســجلها فــي 
الربعــن الثانــي واألول مــن العــام احلالــي، ومــازال األدنــى بــن أســعار املناطــق االســتثمارية علــى مســتوى محافظــات الكويــت، مــع اســتقرار متواصــل 
ملتوســط الســعر مــن منتصــف عــام 2017. بالتالــي حتســن معــدل تراجــع متوســط الســعر منخفضــاً 1% علــى أســاس ســنوي فــي الربــع الثالــث 
مقابــل انخفــاض 2% فــي الربــع الثانــي، وهــو أقــل تراجــع منــذ نهايــة عــام 2016 حــن بــدأت مســتويات األســعار تســجيل تراجعــاً متواصــًا.

 1,280 ســعر  متوســط  عنــد  الفحيحيــل  منطقــة  منهــا  ملحــوظ،  بشــكل  احملافظــة  منناطــق  معظــم  فــي  األســعار  مســتويات  اســتقرت  وقــد 
الســعر  متوســط  اســتقر  الرئيســية  الشــوارع  وفــي  املنطقــة،  مواقــع  أغلــب  فــي  األســعار  مســتويات  اســتقرار  مــع  املربــع،  للمتــر  دينــار 
فــي  أســعاراً  أعلــى  تعــد  التــي  املواقــع  مــن  وهمــا  دينــار   1,425 مســجلة  مكــة  شــارع  مــن  مواقــع  فــي  وكذلــك  دينــار،   1,400 حــدود  عنــد 
املنطقــة، ولــم تشــهد مســتويات األســعار فــي العديــد مــن املواقــع بنهايــة الربــع الثالــث تغيــراً عــن الربــع الــذي ســبقه، كمــا فــي شــارع البدويــة 
املربــع. للمتــر  دينــار   1,100 مــن  مقتربــة  باملنطقــة  أســعاراً  األدنــى  مــن  تعــد  والتــي  1,000م2  مســاحة  ذات  الداخليــة  املواقــع  بعــض  وفــي 

 1,281 الســعر فيهــا مســجًا  املناطــق االســتثمارية باحملافظــة، واســتقر متوســط  بــن  املتــر  الثانيــة لســعر  تأتــي فــي املرتبــة  املنقــف  منطقــة 
ــد  ــع الشــريط الســاحلي عن ــث اســتقرت مســتويات األســعار فــي مواق ــث، مــع اســتقرار ألســعار معظــم مواقــع املنطقــة، حي ــع الثال ــة الرب ــار بنهاي دين
حــدود 1,675 دينــار وتعــد أعلــى أماكــن املنطقــة أســعاراً، وفــي مواقــع مــن شــارع مكــة مســجلة أقــل مــن 1,370 دينــار، واســتقرت أيضــاً فــي 
املواقــع الرئيســية مــن طريــق الفحيحيــل وفــي شــارع محطــة امليــاه، ويصــل متوســط الســعر فــي املواقــع الداخليــة باملنطقــة 1,100 دينــار للمتــر 
املربــع ملســاحة 750 متــر مربــع، واســتقرت األســعار فــي مناطــق داخليــة أخــرى ذات مســاحة 1,000 م2 عنــد حــدود 1,000 دينــار للمتــر املربــع. 

اســتقرت مســتويات األســعار فــي أبوحليفــة مقتربــة مــن 1,260 دينــار فــي الربــع الثالــث مــع اســتقرار األســعار فــي معظــم مواقــع املنطقــة، ولــم تشــهد 
عــدة أماكــن مــن منطقــة الطريــق الســاحلي وبعــض األماكــن الرئيســية باملنطقــة تغيــراً وتعــد مــن األعلــى أســعاراً باملنطقــة مســجلة نحــو 1,630 دينــار، 
واســتقرت أيضــاً فــي املناطــق الداخليــة عنــد 1,150 دينــار وفــي أدنــى املواقــع الداخليــة أســعاراً باملنطقــة بنهايــة الربــع الثالــث مقتربــة مــن 1,050 دينار. 

اســتقرت مســتويات األســعار على مســتوى منطقة الفنطاس عند حدود 1,217 دينار مع اســتقرار معظم املواقع باملنطقة، ولم تشــهد مواقع من الطريق 
الساحلي تغيراً وتعد األعلى أسعاراً بن مواقع املنطقة. كما استقرت مستويات األسعار في املهبولة حيث تعد األدنى بن مناطق احملافظة، مع استقرار 
معظــم مواقــع املنطقــة منهــا املطلــة علــى طريــق الفحيحيــل واألماكــن الداخليــة مســاحة 750 م2، وبعــض األماكــن الداخليــة والرئيســية األخــرى باملنطقة.
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جدول )12( أسعار األراضي السكنية في محافظة األحمدي

شارعاملساحةنسبة البناءاملنطقــــة
متوسط سعر القيمة السوقية للمتر املربع )د.ك(القيمة السوقية لألرض  )د.ك(

املتر املربع 
خالل الربع 
الثالث 2019

إلىمنإلىمن

الفنطاس

950,0001,000,0001,2671,3331,300الفحيحيل%250750

850,000975,0001,1331,3001,217رئيسي%250750

%2501,000
الطريق 
1,600,0001,650,0001,6001,6501,625الساحلي

912,5001,033,3331,1391,2941,217املتوسط العام باملنطقة

أبوحليفة

525,000625,0001,0501,2501,150داخلي%250500

850,000975,0001,1331,3001,217رئيسي%250750

%2501,000
الطريق 
1,600,0001,650,0001,6001,6501,625الساحلي

918,7501,025,0001,1791,3331,256املتوسط العام باملنطقة

املنقف
570,000675,0001,1401,3501,245داخلي%250500

1,000,0001,050,0001,3331,4001,367رئيسي%350750

1,650,0001,700,0001,6501,7001,675رئيسي%2501,000
966,4291,057,1431,2211,3401,281املتوسط العام باملنطقة

املهبولة

525,000625,0001,0501,2501,150داخلي%250500

850,000975,0001,1331,3001,217رئيسي%250750

%250750
طريق 

950,0001,000,0001,2671,3331,300الفحيحيل

%2501,000
الطريق 
1,600,0001,650,0001,6001,6501,625الساحلي

950,0001,000,0001,2671,3331,300املتوسط العام باملنطقة

الفحيحيل
600,000675,0001,2001,3501,275داخلي%250500

900,0001,050,0001,2001,4001,300رئيسي%250750

1,400,0001,450,0001,4001,4501,425مكة%2501,000
896,4291,014,2861,2051,3601,282املتوسط العام باملنطقة

املصدر:  بيت التمويل الكويتي
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محافظة الجهراء

اســنقرت مســتويات األســعار فــي محافظــة اجلهــراء حــن بلغــت 1,336 دينــار بنهايــة الربــع الثالــث، ولــم تشــهد تغيــراً عــن الربــع الثانــي الــذي ســجل 
زيــادة طفيفــة بحــدود ربــع فــي املائــة علــى أســاس ربــع ســنوي، بالتالــي لــم يســجل متوســط الســعر علــى أســاس ســنوي تغيــراً فــي الربــع الثالــث للمــرة 

الثانيــة علــى التوالــي، محافظــاً بذلــك علــى اجتــاه تصاعــدي قــوي ملعــدالت التغيــر علــى هــذا األســاس الســنوي.

لــم تشــهد مســتويات األســعار بنهايــة الربــع الثالــث فــي أغلــب املناطــق االســتثمارية باحملافظــة تغيــراً عــن الربــع الثانــي، مــع اســتقرارها فــي معظــم 
املواقــع، منهــا أماكــن مــن شــارع محطــة امليــاه، واســتقرت فــي العديــد مــن املواقــع الرئيســية باملنطقــة التــي تليهــا فــي مســتويات األســعار، وفــي األماكــن 
متوســطة القيمــة كمــا باملواقــع الرئيســية والداخليــة أيضــاً مســاحة 500 متــر و1,000 متــر مربــع فــي املناطــق االســتثمارية، كذلــك فــي املواقــع الداخليــة 

عنــد حــدود 1,125 دينــار للمتــر وتعــد األدنــى علــى مســتوى احملافظــة.

جدول )13( أسعار األراضي االستثمارية في محافظة اجلهراء

شارعاملساحةنسبة البناءاملنطقــــة
متوسط سعر القيمة السوقية للمتر املربع )د.ك(القيمة السوقية لألرض  )د.ك(

املتر املربع 
خالل الربع 
الثالث 2019

إلىمنإلىمن

اجلهراء

1,000,0001,250,0001,0001,2501,125داخلي%2501,000

1,250,0001,400,0001,2501,4001,325رئيسي%2501,000

%250800
شارع اخلزامي
1,150,0001,250,0001,4381,5631,500)شارع محطة املاء(

680,000780,0001,3601,5601,460رئيسي%250500
925,0001,073,3331,2391,4331,336املتوسط العام باملنطقة

املصدر:  بيت التمويل الكويتي
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معدل العائد السنوي على العقارات االستثمارية

تعــد العقــارات االســتثمارية اســتثماراً متميــزاً يتمتــع بعوائــد تتميــز بالتنافســية مقارنــة بالفــرص االســتثمارية األخــرى، ومازالــت العوائــد علــى العقــارات 
االســتثمارية تتفــوق بشــكل متفــاوت عــن العوائــد علــى العقــارات التجاريــة فــي أغلــب احملافظــات، وتشــهد مســتويات العوائــد علــى العقارات االســتثمارية 
حالــة اســتقرار ملحوظــة بنهايــة الربــع الثالــث ومازالــت عنــد نســب تتــراوح بــن 7.3% إلــى 8.3%، ففــي محافظــة العاصمــة اســتقرت عوائــد العقــارات 
االســتثمارية عنــد حــدود 7.3% بنهايــة الربــع الثانــي وتفــوق معــدل العائــد علــى العقــار التجــاري الــذي يســجل 7.01%، وفــي محافظــة حولــي اســتقر 

معــدل العائــد علــى العقــار االســتثماري مســجًا 7.87% ومــازال يتســاوى مــع معــدل العائــد علــى العقــار التجــاري باحملافظــة بنهايــة الربــع الثالــث.

ــارات  ــى العق ــد عل ــدل العائ ــل مع ــوق بقلي ــازال يف ــة مســجًا 8.1% وم ــي محافظــة الفرواني ــارات االســتثمارية ف ــى العق ــد عل واســتقر متوســط العائ
التجاريــة باحملافظــة. واســتقر متوســط العائــد علــى العقــار االســتثماري فــي محافظــة األحمــدي عنــد حــدود 8.1% أيضــاً، فــي حــن تراجــع معــدل 
العائــد فــي محافظــة مبــارك الكبيــر قليــًا حــن وصــل أقــل مــن 8.1% وفــي اجلهــراء اســتقر معــدل العائــد عنــد حــدود 8.3% بنهايــة الربــع الثالــث 

مــن العــام احلالــي متفوقــاً علــى معــدل العائــد علــى العقــار التجــاري الــذي يصــل %7.9.
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جدول )14( معدل العائد السنوي على العقارات االستثمارية في بعض مناطق الكويت

املوقعاملساحةنسبة البناءاملنطقةاحملافظة
نسبة عائد البيع من دخل العقار السنوي للربع الثالث 2019

املتوسطإلىمن

العاصمة

6.88%7.00%6.75% اخلليج العربي 2501,000% بنيد القار 
7.50%7.50%7.50%االستقال2501,000%بنيد القار

6.88%7.00%6.75%داخلي240250%املقوع الشرقي
6.88%7.00%6.75% اخلليج العربي 4001,000% دسمان 

حـــــولي

8.13%8.25%8.00%املثنى250750%حولي
8.13%8.25%8.00%موسى بن نصير2501,000%حولي

6.88%7.00%6.75%اخلليج العربي2501,000%الساملية
7.88%8.00%7.75%حمد املبارك2501,000%الساملية
6.88%7.00%6.75%اخلليج العربي2501,000%الشعب
7.88%8.00%7.75% داخلي 2501,000%الشعب

الـفــروانــيــة

8.00%8.00%8.00% املطار 2501,000%الفروانية
8.50%8.50%8.50%داخلي250750%الفروانية
8.00%8.00%8.00% املطار 250750%خيطان
8.50%8.50%8.50% داخلي 250750%خيطان
7.88%8.00%7.75%الدائري اخلامس2501,000%الرقعي

االحـــمـــدي

8.38%8.50%8.25% داخلي 250500%الفنطاس
8.50%8.50%8.50% رئيسي 250750% الفنطاس 
8.38%8.50%8.25% داخلي 250500%ابو حليفة
7.38%7.50%7.25%الطريق الساحلي2501,000%ابو حليفة
8.63%8.75%8.50% داخلي 250750%املهبولة
8.38%8.50%8.25% الفحاحيل 250750%املهبولة
7.38%7.50%7.25%الطريق الساحلي2501,000%املهبولة

8.38%8.50%8.25% داخلي 250500%الفحاحيل
8.50%8.50%8.50% رئيسي 250750%الفحاحيل

اجلـهـراء
8.38%8.50%8.25% داخلي 2501,000%اجلهراء
8.00%8.00%8.00%اخلزامي250800%اجلهراء

مبارك الكبير
7.50%7.50%7.50% داخلي 170500%صباح السالم

8.38%8.50%8.25% داخلي 2501,000%صباح السالم
املصدر:  بيت التمويل الكويتي
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ثالثًا: أسعار العقارات التجارية:
ارتفعــت مســتويات أســعار األراضــي التجاريــة بنهايــة الربــع الثالــث مقتربــة مــن حاجــز 3,530 دينــار للمتــر املربــع علــى مســتوى احملافظــات، وســجلت 
ــع ســنوي، وتواصــل مســتويات  ــى أســاس رب ــادة 1.7% عل ــذي ســجل زي ــي ال ــع الثان ــى 0.8% عــن الرب ــث إل ــع الثال ــادة انخفضــت نســبتها فــي الرب زي
األســعار اجتاههــا التصاعــدي مــع اجتــاه مماثــل ملعــدل التغيــر الســنوي، بالتالــي تتواصــل معــدالت الزيــادة فــي تغيــر متوســط ســعر املتــر بعدمــا ســجلت 
األســعار تراجعــاً متتاليــاً قبــل عــام 2018، وقــد ارتفــع متوســط الســعر علــى مســتوى الكويــت 4.1% علــى أســاس ســنوي وتســجل حتــركات األســعار 

اجتاهــاً تصاعديــاً قويــاً، فــي حــن مــازال متوســط الســعر فــي عقــار الســكن اخلــاص والعقــار االســتثماري يســجل معــدالت أدنــى مــن ذلــك. 

شكل رقم (19) متوسط سعر املتر املربع من العقار التجاري حملافظات الكويت

د.ك
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العاصمة حولي األحمدي اجلهراء الفروانية

الثالث 2018الثاني 2019الثالث 2019

املصدر: بيت التمويل الكويتي

ارتفعــت بنهايــة الربــع الثالــث مســتويات أســعار العقــارات التجاريــة فــي احملافظــات عــن الربــع الثانــي، حيــث زاد متوســط الســعر فــي العاصمــة بنســبة 
1.5% وفــي حولــي واجلهــراء بحــدود 1%، فيمــا ارتفعــت فــي األحمــدي بشــكل كبيــر بزيــادة جتــاوزت 14%، فــي حــن ارتفعــت فــي الفروانيــة بحــدود 
ربــع فــي املائــة عــن مســتويات األســعار فــي الربــع الثانــي. بالتالــي شــهدت مســتويات األســعار بنهايــة الربــع الثالــث ارتفاعــاً متفاوتــاً علــى أســاس ســنوي 

بــن احملافظــات. 
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محافظة العاصمة
فيمــا يخــص متوســط ســعر املتــر فــي محافظــة العاصمــة، ارتفــع متوســط ســعر املتــر مــن العقــار التجــاري فيهــا مســجا 6,180 دينــار فــي الربــع الثالــث 
بزيــادة 1.5% عــن مســتوى أدنــى مــن ذلــك بقليــل فــي الربــع الثانــي، وياحــظ زيــادة مســتويات األســعار علــى أســاس ســنوي بأعلــى نســبة فــي خمــس 

ســنوات مضــت وصلــت إلــى 2.9% علــى أســاس ســنوي فــي الربــع الثالــث. 

وقــد ارتفعــت األســعار فــي مناطــق العقــارات التجاريــة باحملافظــة بنهايــة الربــع الثالــث عــن مســتوياتها فــي الربــع الثانــي، منهــا املناطــق التــي تعــد األعلــى 
أســعاراً مثــل منطقــة وســط املدينــة ويصــل فيهــا متوســط الســعر إلــى 7,475 دينــار كمــا فــي شــارع مبــارك الكبيــر »بجــوار البورصــة« بزيــادة %1.7 
عــن الربــع الثانــي، ويقتــرب متوســط الســعر مــن 6,400 فــي مواقــع أخــرى مــن الشــارع منهــا منطقــة بوطــة البلــوكات دون تغيــر عــن الربــع الثانــي، بينمــا 
اســتقر متوســط الســعر بنهايــة الربــع الثالــث مســجًا 6,500 دينــار فــي مواقــع مــن شــارع عبدالعزيــز الصقــر »الشــهداء« بنســبة 2% عــن الربــع الســابق 
لــه، فــي حــن ارتفــع فــي مواقــع مــن شــارع علــي الســالم بنســبة 2.2% حــن بلــغ 5,750 دينــار، بينمــا اســتقرت مســتويات األســعار فــي بعــض شــوارع 
منطقــة وســط املدينــة مثــل شــارع الســور مســجلة أقــل مــن 6,000 دينــار ومازالــت تصــل فــي مواقــع أخــرى منــه إلــى 4,150 دينــار بنهايــة الربــع الثالــث.

وقــد اســتقرت مســتويات األســعار فــي مواقــع عــدة مــن منطقــة شــرق املدينــة، ففــي مواقــع مــن شــارع أحمــد اجلابــر التــي تعــد األعلــى أســعاراً علــى 
مســتوى املنطقــة اســتقر متوســط الســعر مســجًا 6,625 دينــار للمتــر، وفــي مواقــع أخــرى باملنطقــة مثــل شــارع خالــد ابــن الوليــد عنــد حــدود 6,100 

دينــار للمتــر املربــع، وفــي مواقــع مــن شــارع جابــر املبــارك متخطيــاً 6,000 دينــار للمتــر املربــع. 

اســتقرت مســتويات األســعار فــي معظــم مواقــع منطقــة القبلــة دون تغيــر عــن الربــع الثانــي، فيمــا ســجلت زيــادة فــي بعــض تلــك املواقــع، وارتفعــت إلــى 
7,250 دينــار فــي أعلــى مواقعهــا أســعاراً كمــا فــي مواقــع بوطــة الغربللــي بزيــادة 7.4% عــن الربــع الثانــي، فيمــا اســتقرت فــي شــارع فهــد الســالم عنــد 
حوالــي 7,000 دينــار، فــي حــن ارتفعــت إلــى 6,500 دينــار بنســبة 10.6% فــي مواقــع ســوق املباركيــة عــن الربــع الثانــي، وتصــل إلــى 6,100 دينــار 
كمــا فــي شــارع عبــداهلل املبــارك دون تغيــر، فــي حــن اســتقرت مســتويات األســعار فــي مواقــع مــن شــارع علــى الســالم ولــم تتجــاوز 5,900 دينــار للمتــر، 

وتخطــت 5,000 دينــار فــي مواقــع منــه ذات مســاحة 1,000 متــر مربــع. 

جدول )15( أسعار األراضي التجارية في محافظة العاصمة

نسبة املنطقة
املساحةالشارعالبناء

القيمة السوقية لألرض 
) د.ك(

القيمة السوقية
للمتر املربع ) د.ك (

متوسط سعر
املتر املربع 
في الربع 

الثالث 2019 إلىمنإلىمن

3001,500,0002,400,0005,0008,0006,500املباركية300%القبلة
7504,687,5005,250,0006,2507,0006,625احمد اجلابر520%شرق
7504,275,0004,650,0005,7006,2005,950السور620%املدينة
1,0007,250,0007,700,0007,2507,7007,475مبارك الكبير)البورصة(620%املدينة
3001,500,0001,950,0005,0006,5005,750علي السالم300%املدينة
7504,275,0004,500,0005,7006,0005,850علي السالم520%القبلة

املصدر:  بيت التمويل الكويتي



تقرير بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن سوق العقار المحلي خالل الربع الثالث من عام 462019

محافظة حولي
ارتفــع متوســط ســعر املتــر مــن األراضــي التجاريــة فــي محافظــة حولــي مســجًا 3,236 دينــار بنهايــة الربــع الثالــث. وســجل متوســط الســعر زيــادة 
طفيفــة بحــدود 0.8% عــن الربــع الثانــي الــذي لــم يشــهد تغيــراً علــى أســاس  ربــع ســنوي. أمــا علــى أســاس ســنوي فقــد ارتفعــت مســتويات األســعار 

بنســبة 1.1% مســجًا بذلــك معــدالت أفضــل مــن التــي شــهدتها األســعار منــذ الربــع الثالــث فــي عــام 2015 حــن بــدأت تشــهد معــدالت تراجــع.

وقــد اســتقر متوســط الســعر فــي معظــم املناطــق التجاريــة باحملافظــة، كتلــك التــي تعــد أعلــى املناطــق التجاريــة أســعاراً باحملافظــة وكذلــك منطقــة 
الســاملية ومنهــا بعــض األماكــن فــي شــارع ســالم املبــارك حافــظ ســعر املتــر علــى مســتواه الــذي ســجل 3,750 دينــار، وفــي مواقــع مــن شــارع حمــد 
املبــارك متجــاوزة 3,100 دينــار للمتــر، بينمــا ارتفعــت مســتويات األســعار فــي املواقــع التجاريــة مــن شــارع البحريــن إلــى حــدود 2,775 دينــار للمتــر 

أي بزيــادة 1.8% علــى أســاس ســنوي. 

اســتقر متوســط الســعر فــي منطقــة حولــي وفــي معظــم مواقعهــا التجاريــة، وفــي بعــض مواقــع مــن فــي شــارعي تونــس وبيــروت حــن بلــغ متوســط الســعر 
3,500 دينــار، وســجل متوســط الســعر فــي مواقــع مــن شــارع ابــن خلــدون 3,125 دينــار للمتــر بزيــادة طفيفــة قدرهــا 0.8% عــن الربــع الثانــي، وارتفعــت 

مســتويات األســعار فــي العديــد مــن األماكــن املتاحــة فــي شــارع العثمــان إلــى 2,850 للمتــر املربــع بنهايــة الربــع الثالــث بزيــادة 3.6% عــن الربــع الثانــي.

جدول )16( أسعار األراضي التجارية في محافظة حولي

نسبة املنطقة
املساحةالشارعالبناء

القيمة السوقية لألرض 
) د.ك(

القيمة السوقية
للمتر املربع ) د.ك (

متوسط سعر
املتر املربع 
في الربع 

الثالث 2019
إلىمنإلىمن

1,0003,400,0003,600,0003,4003,6003,500تونس180%حولي
7502,025,0002,250,0002,7003,0002,850العثمان150%حولي

8002,400,0002,640,0003,0003,3003,150حمد املبارك180%الساملية
1,0003,000,0004,500,0003,0004,5003,750سالم املبارك180%الساملية
5001,350,0001,425,0002,7002,8502,775البحرين180%الساملية

املصدر:  بيت التمويل الكويتي



47 تقرير بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن سوق العقار المحلي خالل الربع الثالث من عام 2019

محافظة الفروانية
ارتفعت مستويات األسعار في محافظة الفروانية مقتربة من 2,320 دينار للمتر بنهاية الربع الثالث، ومازالت األسعار تسير بشكل مستقر على مستوى 
احملافظة منذ عدة أرباع فصلية مع تسجيلها زيادة طفيفة في الربع الثالث بحوالي ربع في املائة على أساس ربع سنوي، وتتجه معدالت التغير في األسعار 
على أســاس ربع ســنوي باحملافظة نحو التحســن، ولم يشــهد ســعر املتر تغيراً على أســاس ســنوي، محافظاً على معدل تغير ســنوي يتجه نحو التحســن. 

اســتقرت مســتويات األســعار فــي معظــم مناطــق محافظــة الفروانيــة بنهايــة الربــع الثالــث، بينمــا ســجلت زيــادة متفاوتــة طفيفــة فــي بعــض مناطــق 
احملافظــة، فــي حــن اســتقر متوســط الســعر فــي املناطــق األعلــى أســعاراً باحملافظــة كمــا فــي شــارع منــاور مبنطقــة الفروانيــة مســجًا 4,675 
دينــار للمتــر املربــع فــي مواقــع ذات مســاحة 750 م2، وفــي األماكــن التــي تليهــا فــي مســتويات األســعار عنــد أقــل مــن 4,600 دينــار للمتــر 
منهــا مواقــع ذات مســاحة 1,000 متــر مربــع بــذات املنطقــة، كمــا لــم تشــهد تغيــراً فــي مواقــع عــدة مــن شــارع املطافــي مســجلة 4,025 دينــار.

دينــار   3,750 إلــى  ويصــل  واإلداري  التجــاري  للمركــز  املقابلــة  املواقــع  فــي  كمــا  الثالــث،  الربــع  خــال  خيطــان  فــي  الســعر  متوســط  اســتقر 
مواقــع  بعــض  فــي  اســتقر  بينمــا  دينــار،   3,500 مســجاص  باملنطقــة  أخــرى  مزاقــع  بعــض  فــي   %1.4 بنســبة  انخفــض  حــن  فــي  للمتــر 
للمتــر. دينــار   1,900 حــدود  عنــد  باملنطقــة  الداخليــة  الشــوارع  وفــي  اجلمعيــة،  شــارع  فــي  الواقعــة  تلــك  مثــل  الشــيوخ  جليــب  منطقــة  مــن 

ــد  ــة عن ــع الداخلي ــري الســادس واملواق ــى الدائ ــة عل ــع املطل ــت املواق ــا ارتفع ــج، بينم ــة الضجي ــع منطق ــي بعــض مواق ــد اســتقر متوســط الســعر ف وق
حــدود تقتــرب مــن 1,180 دينــار للمتــر املربــع، وفــي منطقــة الضجيــج فــي األماكــن الداخليــة عنــد 900 دينــار، أمــا منطقــة ضجيــج جنــوب خيطــان 
ــار  ــى 425 دين ــع الثالــث، فــي حــن ارتفعــت إل ــار فــي الرب ــي 600 دين ــى الدائــري الســادس بنســبة 14.3% إلــى حوال ــة عل فقــد زادت األماكــن املطل
ــع  ــي بعــض مواق ــا ف ــة كم ــة العارضي ــادة 6.3%، فــي حــن اســتقرت مســتويات األســعار فــي منطق ــة بزي ــة باملنطق ــع الداخلي ــي املواق ــع ف ــر املرب للمت
ــر املربــع. ــار للمت ــع وفــي األماكــن الداخليــة مســجلة 1,050 دين ــر املرب ــار للمت ــة مــن 1,200 دين ــع الثانــي مقترب ــة الرب الشــوارع الرئيســية فيهــا بنهاي

جدول )17( أسعار األراضي التجارية في محافظة الفروانية

املساحةالشارعنسبة البناءاملنطقة

القيمة السوقية لألرض 
) د.ك(

القيمة السوقية
للمتر املربع ) د.ك (

متوسط سعر
املتر املربع 
في الربع 

الثالث 2019
إلىمنإلىمن

الفروانية
1,0004,400,0004,750,0004,4004,7504,575مناور180% شارع مناور 

الفروانية
8003,040,0003,400,0003,8004,2504,025املطافي180% شارع املطافي

180%خيطان
مقابل

اإلداري 
والتجاري

1,0003,500,0004,000,0003,5004,0003,750

جليب الشيوخ 
180%مقابل اجلمعية

شارع 
1,0002,300,0002,500,0002,3002,5002,400اجلمعية

1,0001,800,0002,000,0001,8002,0001,900داخلي180%جليب الشيوخ )خلفية(

الضجيج
5,0005,500,0006,250,0001,1001,2501,175السادس60% )5000م( على السادس

5,0002,000,0002,250,000400450425داخلي250%ضجيج جنوب خيطان

أرضي80% العارضية مخازن
1,0001,100,0001,250,0001,1001,2501,175رئيسيميزانن%50

املصدر:  بيت التمويل الكويتي



تقرير بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن سوق العقار المحلي خالل الربع الثالث من عام 482019

محافظة األحمدي 
سجلت مستويات األسعار في محافظة األحمدي 3,059 دينار بنهاية الربع الثالث، مرتفعة بنحو طفيف عن الربع الثاني الذي سجل حتسناً أكبر بحدود 
نصــف فــي املائــة، وهــي طفيفــة هــي األدنــى بــن احملافظــات في الربع الثالث. وعلى أســاس ســنوي يواصل النمو اجتاهاً تصاعدياً قوياً مســجًا معدالت 
متزايدة استقرت للمرة الثانية على التاوالي عند حدود 8.9% في الربع الثالث بعد أن شهدت زيادة سنوية اقتربت قدرها 8.4% في بداية العام احلالي.

وفيمــا يخــص متوســط الســعر فــي مناطــق احملافظــة، اســتقرت مســتويات األســعار فــي معظــم املواقــع التجاريــة باحملافظــة، كمــا فــي أماكــن الطريــق 
الســاحلي فــي منطقــة الفحيحيــل ومازالــت تتخطــى فــي بعــض مواقعهــا املتميــزة 4,250 دينــار للمتــر املربــع لتكــون بذلــك األعلــى أســعاراً بــن مناطــق 
احملافظــة تليهــا مســتويات األســعار فــي أماكــن مــن شــارع الدبــوس مســجلة 3,750 دينــار، واســتقرت األســعار فــي مواقــع عــدة مــن شــارع مكــة 
ــع الثالــث 2019. ــة الرب ــار للمتــر بنهاي ــار و3,000 دين ــار للمتــر، وفــي مواقــع داخليــة باملنطقــة مســجلة 3,200 دين مســتقرة عنــد حــدود 3,725 دين

وقــد اســتقر متوســط ســعر املتــر فــي مواقــع عــدة مبنطقــة الفنطــاس، بينمــا ارتفــع فــي الشــوارع الرئيســية إلــى 3,525 دينــار بزيــادة 0.7% عــن الربــع 
الثانــي، فــي حــن اســتقرت عنــد 3,200 دينــار كمــا فــي الشــوارع الداخليــة باملنطقــة، ولــم تشــهد مســتويات األســعار تغيــراً فــي شــارع العزيزيــة مبنطقــة 
املنقــف مســجلة حوالــي 1,950 دينــار للمتــر، أمــا منطقــة لؤلــؤة اخليــران فمازالــت أســعارها األقــل علــى مســتوى احملافظــة كمــا فــي مواقعهــا الداخليــة 

مقتربــة مــن 1,100 دينــار فــي الربــع الثالــث.

جدول )18( أسعار األراضي التجارية في محافظة األحمدي

املساحةالشارعنسبة البناءاملنطقة

القيمة السوقية لألرض 
) د.ك(

القيمة السوقية
للمتر املربع ) د.ك (

متوسط سعر
املتر املربع 
في الربع 

الثالث 2019
إلىمنإلىمن

7501,312,5001,612,5001,7502,1501,950العزيزية300%املنقف

الفنطاس 
)االداري والتجاري(

1,0003,450,0003,600,0003,4503,6003,525رئيسي%180

1,0003,000,0003,400,0003,0003,4003,200داخلي%180

الفحيحيل

7502,062,5002,437,5002,7503,2503,000داخلي%180

%180
الطريق 
7503,000,0003,375,0004,0004,5004,250الساحلي

7502,700,0002,887,5003,6003,8503,725مكة%180

2,0002,000,0002,300,0001,0001,1501,075داخلي180%لؤلؤة اخليران
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محافظة الجهراء
ارتفــع متوســط ســعر املتــر فــي العقــار التجــاري حملافظــة اجلهــراء إلــى 2,840 دينــار بنهايــة الربــع الثالــث، مســجًا زيــادة 0.7% عــن الربــع الثانــي 
الــذي ســجل وزيــادة ملحوظــة قدرهــا 8% علــى أســاس ربــع ســنوي بالتالــي حافظــت مســتويات األســعار علــى مســارها التصاعــدي القــوي، وياحــظ 
اســتمرار تســجيل معــدالت زيــادة ســنوية ملحوظــة ملتوســط ســعر املتــر مــن العقــار التجــاري فــي احملافظــة تأخــذ اجتاهــاً تصاعديــاً حتــى وصلــت %8.8 

فــي الربــع الثالــث علــى أســاس ســنوي.  

وقــد ارتفعــت مســتويات األســعار بنهايــة الربــع الثالــث فــي معظــم مناطــق احملافظــة عــن الربــع الثانــي، فــي حن اســتقرت فــي تلك التي تعــد أعلى مناطق 
احملافظــة أســعاراً منهــا بعــض أماكــن مــن منطقــة اجلهــراء املركــز التجــاري واإلداري عنــد حاجــز 4,000 دينــار دون تغيــر عــن الربــع الثانــي، وارتفــع 
متوســط الســعر فــي عــدة أماكــن مبنطقــة اجلهــراء منهــا شــارع مــرزوق املتعــب إلــى 2,950 دينــار بنهايــة الربــع الثالــث بزيــادة 1.7% على أســاس ســنوي. 

وارتفعــت مســتويات األســعار فــي منطقــة القيصريــات مســجلة 2,900 دينــار بنهايــة الربــع الثالــث بزيــادة 1.8%، فــي حســن اســتقرت فــي بعــض مواقــع 
منطقــة اجلهــراء منهــا األماكــن ذات مســاحة 1,000 متــر مربــع فــي القطعــة 41 مســجلة عنــد حوالــي 2,350 دينــار للمتــر، وفــي مواقــع جتاريــة مثــل 

القطعــة 21 مــازال يســجل متوســط الســعر نحــو 2,000 دينــار بنهايــة الربــع الثالــث.

جدول )19( أسعار األراضي التجارية في محافظة اجلهراء

املساحةالشارعنسبة البناءاملنطقة

القيمة السوقية لألرض 
) د.ك(

القيمة السوقية
للمتر املربع ) د.ك (

متوسط سعر
املتر املربع 
في الربع 

الثالث 2019
إلىمنإلىمن

1,0002,800,0003,100,0002,8003,1002,950مرزوق املتعب50%اجلهراء

اجلهراء املركز االداري 
300%والتجاري

اإلداري 
8753,281,2503,718,7503,7504,2504,000والتجاري

225630,000675,0002,8003,0002,900قطعة 30020%اجلهراء القيصريات

1,0001,900,0002,100,0001,9002,1002,000قطعة 5021%اجلهراء 
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معدل العائد السنوي على العقارات التجارية:-

اســتقرت معــدالت العوائــد علــى العقــارات التجاريــة فــي معظــم املواقــع التجاريــة باحملافظــات بنهايــة الربــع الثالــث دون تغيــر عــن الربــع الثانــي، ومازالت 
تعــد فــي بعــض احملافظــات أدنــى نســبياً مــن عوائــد العقــارات االســتثمارية باســتثناء محافظــة حولــي التــي مــازال معــدل العائــد علــى العقــارات التجاريــة 

يزيــد فيهــا قليــًا عــن معدلــه فــي العقــارات االســتثمارية.

اســتقر متوســط عائــد العقــار التجــاري فــي محافظــة العاصمــة مســجًا 7% بنهايــة الربــع الثالــث مقابــل عائــد أكبــر قليــًا نســبته 7.3% علــى 
العقــارات االســتثمارية باحملافظــة، فــي حــن ســجلت تلــك املعــدالت فــي محافظــة حولــي 7.89% بزيــادة طفيفــة عــن عائــد العقــار االســتثماري 
باحملافظــة الــذي يصــل إلــى 7.87%، نتيجــة اســتمرار ارتفــاع التوقعــات املرتبطــة مبســتقبل قطــاع املكاتــب والســيما فــي املنطقــة األكثــر جاذبيــة للطلــب 
عليهــا، ويبلــغ متوســط العائــد علــى العقــارات التجاريــة فــي بعــض املناطــق املتميــزة باحملافظــة 8% فــي بعــض مواقــع مــن منطقــة الســاملية فيمــا يتــراوح 

بــن 7.7% و8.1% فــي مناطــق أخــرى مــن منطقــة حولــي للعقــارات التجاريــة.

ويبلــغ متوســط العائــد علــى العقــارات التجاريــة فــي محافظــة الفروانيــة 8.06% أي أدنــى قليــًا مــن معــدل العائــد علــى العقــارات االســتثمارية 
ــة املتميــزة إلــى 8.4% مثــل منطقتــي جليــب الشــيوخ والضجيــج  باحملافظــة الــذي اســتقر عنــد حــدود 8.12%، ويصــل فــي بعــض مناطقهــا التجاري
كذلــك فــي األماكــن الداخليــة منهــا، كمــا اســتقر متوســط العائــد علــى العقــارات التجاريــة فــي محافظــة اجلهــراء مســجًا 7.9%، وهــي أدنــى مــن معــدل 
العوائــد التــي تصــل إلــى 8.3% للعقــارات االســتثمارية، وفــي منطقــة اجلهــراء التجاريــة أحــد املناطــق املتميــزة باحملافظــة يبلــغ معــدل العائــد علــى 
العقــارات التجاريــة 7.9%، ويبلــغ فــي محافظــة األحمــدي 7.91% مقابــل 8.1% علــى العقــارات االســتثمارية، ويزيــد العائــد علــى العقــارات التجاريــة 
قليــًا عــن 8.1% فــي منطقتــي الفنطــاس والفحيحيــل، ويفــوق 8.2% فــي بعــض األماكــن مــن املناطــق املتميــزة باحملافظــة مثــل منطقــة املنقــف بنهايــة 

الربــع الثالــث 2019.
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جدول )20( معدل العائد السنوي على العقارات التجارية في بعض املناطق

الشارعنسبة البناءاملنطقةاحملافظة
نسبة عائد البيع من دخل العقار السنوي 

للربع الثالث 2019

املتوسطإلىمن

العاصمة

6.75%7.00%6.50%املباركية300%القبلة

7.13%7.25%7.00%احمد اجلابر520%شرق

7.13%7.25%7.00%السور620%املدينة

620%املدينة
مبارك 

7.13%7.25%7.00%الكبير)البلوكات(

7.13%7.25%7.00%فهد السالم620%القبلة

حولي

7.75%8.00%7.50%تونس180%حولي

7.75%8.00%7.50%بيروت180%حولي

8.00%8.25%7.75%ابن خلدون180%حولي

7.88%8.00%7.75%حمد املبارك180%الساملية

7.75%8.00%7.50%سالم املبارك180%الساملية

الفروانية

7.63%7.75%7.50%مناور180%الفروانية شارع مناور 

8.13%8.25%8.00%اإلداري والتجاري300%خيطان )اإلداري والتجاري(

8.13%8.25%8.00%شارع اجلمعية180%جليب الشيوخ »مقابل اجلمعية«

8.38%8.50%8.25%داخلي210%الضجيج )5,000 م( داخلية

أرضي 80%العارضية مخازن
8.00%8.00%8.00%رئيسيميزانن %50

اجلهراء

7.88%8.00%7.75%مرزوق املتعب180%اجلهراء

اجلهراء املركز االداري 
7.88%8.00%7.75%االداري والتجاري300%والتجاري

7.63%7.75%7.50%قطعة 30020%اجلهراء القيصريات

8.00%8.00%8.00%قطعة 41 أ50%اجلهراء 

األحمدي

8.25%8.50%8.00%العزيزية300%املنقف

الفنطاس
8.13%8.25%8.00%داخلي180%)االداري والتجاري(

8.13%8.25%8.00%داخلي180%الفحيحيل

7.75%8.00%7.50%مكة180%الفحيحيل
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رابعًا: أسعار القسائم الصناعية )عقود المنفعة العامة( والمخازن:
مازالــت مســتويات أســعار القســائم الصناعيــة علــى مســتوى احملافظــات تواصــل مســارها التصاعــدي، وســاهم ذلــك فــي ارتفــاع متوســط ســعر املتــر 
متجــاوزاً 1,000 دينــار بنهايــة الربــع الثالــث مســجًا زيــادة نســبتها 1.8% عــن الربــع الثانــي، مــع زيــادة ملســتويات األســعار فــي أغلــب مواقــع القســائم 
الصناعيــة باحملافظــات، ففــي محافظــة العاصمــة ارتفــع متوســط الســعر بشــكل طفيــف أدنــى نســبة بــن احملافظــات، فــي حــن زادت فــي األحمــدي 
ــث مــن العــام  ــع الثال ــى أســاس ســنوي للمحافظــات 9% عــن الرب ــي ارتفــع متوســط الســعر عل ــى نســبة بــن احملافظــات قدرهــا 5.9%. وبالتال بأعل

املاضــي، مدفوعــة باســتمرار الزيــادة امللحوظــة فــي مســتويات األســعار معظــم احملافظــات.

شكل رقم (20) متوسط القيمة السوقية للمتر املربع للعقار الصناعي و احلرفي في محافظات الكويت

د.ك

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
الفروانية العاصمة مبــارك الكبيــر األحمدي اجلهراء

الثالث 2018الثاني 2019الثالث 2019
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محافظة العاصمة
ــار مســجًا  ــع الثالــث حاجــز 1,100 دين ــة الرب ــع فــي محافظــة العاصمــة بنهاي ــر املرب علــى مســتوى احملافظــات املختلفــة، تخطــى متوســط ســعر املت
زيــادة بحــدود 1.9% عــن مســتواه فــي الربــع الثانــي الــذي ســجل زيــادة طفيفــة علــى أســاس ربــع ســنوي، بالتالــي تواصــل املســار التصاعــدي الــذي 
كانــت تأخــذه مســتويات األســعار باحملافظــة منــذ بدايــة 2017، وهــو مــا دفــع متوســط ســعر املتــر ليسســجل زيــادة قدرهــا 6% علــى أســاس ســنوي.

وقــد اســتقر متوســط الســعر للربــع الثانــي علــى التوالــي فــي أغلــب املناطــق الصناعيــة باحملافظــة بنهايــة الربــع الثالــث، ولــم تشــهد مســتويات األســعار 
تغيــراً فــي بعــض مواقعهــا فيمــا زادت فــي مناطــق قليلــة علــى مســتوى احملافظــة، وارتفــع متوســط الســعر فــي بعــض األماكــن مــن شــارع الكهربــاء التــي 
تعــد أعلــى أســعاراً فــي منطقــة الشــويخ الصناعيــة إلــى متوســط ســجل 1,550 دينــار بنســبة 5.1% فــي بعــض مواقعهــا، فيمــا ارتفــع متوســط الســعر 
بنســبة 3% فــي مواقــع صناعيــة أخــرى مــن هــذا الشــارع عــن الربــع الثانــي، وفــي بعــض مواقــع مــن شــارع الزينــة ارتفعــت إلــى 1,550 دينــار وتقــل 
عــن ذلــك بقليــل فــي مواقــع أخــرى منــه، وتعــد هــذه املنطقــة ثانــي أعلــى ســعر علــى مســتوى مناطــق احملافظــة، فــي حــن اســتقرت مســتويات األســعار 

فــي بعــض مواقــع مــن شــارع كنــدا دراي عنــد حــدود 1,475 دينــار وفــي مواقــع أخــرى مــن هــذا الشــارع مســجلة 1,150 دينــار بنهايــة الربــع الثالــث.

اســتقرت مســتويات األســعار فــي املعــارض والقســائم الصناعيــة الواقعــة علــى طريــق الدائــري الرابــع عنــد حــدود 1,000 دينــار، وفــي بعــض مواقــع 
مــن طريــق اجلهــراء، فيمــا ارتفعــت فــي القســائم الصناعيــة بشــارع محمــد القاســم إلــى 1,000 دينــار للمتــر بزيــادة 2.6% عــن الربــع الثانــي، فيمــا 
اســتقرت فــي مواقــع مــن شــارع الغزالــي عنــد 775 دينــار للمتــر، وتصــل مســتويات األســعار بعــض املواقــع الداخليــة باملنطقــة مســاحة 1,000 م2 إلــى 

575 دينــار وتقــل عــن ذلــك مواقــع داخليــة أخــرى مســاحة 22,500 م2 مســجلة 478 دينــار بنهايــة الربــع الثالــث مــن العــام.

جدول )21( أسعار القسائم الصناعية في محافظة العاصمة

املساحةالتخصيصاملنطقة
الشارعنسبة البناءباملتر املربع

متوسط سعر املتر املربعالقيمة السوقية لألرض )د.ك(
خالل الربع الثالث 2019

إلىمن

الشويخ 
الصناعية

معارض
+ صناعي

1,000

 %100
للسرداب

+
80% أرضي

+
 %50

للميزانن

1,475 1,550,000  1,400,000 كندا دراي

1,150 6,500,000  5,000,000 كندا دراي5,000

950 1,100,000  800,000 شهرزاد1,000

1,550 1,650,000  1,450,000 الزينة1,000

1,545 820,000  725,000 الزينة500

1,550 1,650,000  1,450,000 الكهرباء500

825 4,500,000  3,750,000 البيبسي5000

1,000 1,100,000  900,000 الدائري الرابع1,000

478 12,500,000  9,000,000 داخلي22,500

1,000 1,150,000  850,000 محمد القاسم1,000

775 850,000  700,000 شارع الغزالي1,000

1,019 2,680,000  2,096,154 املتوسط العام باملنطقة

املصدر:  بيت التمويل الكويتي
ملحوظة: يعبر املتوسط العام باملنطقة في اجلداول من 21 إلى 25 عن متوسط عام ملبيعات عديدة متت عن طريق تقييم »بيتك« لها جميعاً ولم تدرج كلها في جداول األسعار.

وبالتالي ال ميكن للقارئ أن يستخرج املتوسط العام باملنطقة فقط بناًء على عينات األسعار في كل منطقة معروضة بتلك اجلداول. ويستطيع أن يعتمد على املتوسط العام لسعر املتر املربع في املنطقة 
كمؤشر لألسعار.



تقرير بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن سوق العقار المحلي خالل الربع الثالث من عام 542019

محافظة الفروانية
تســير مســتويات األســعار مبحافظــة الفروانيــة فــي اجتــاه تصاعــدي لقطــاع العقــار الصناعــي متخطيــة حاجــز 1,960 دينــار للمتــر بنهايــة الربــع الثالــث، 
مدفوعــة بزيــادة طفيفــة بحــدود 0.7% عــن الربــع الثانــي الــذي ســجل زيــادة اكبــر قدرهــا 2.8% علــى أســاس ربــع ســنوي، ومــازال متوســط الســعر فــي 
احملافظــة هــو األعلــى علــى مســتوى احملافظــات املختلفــة، بالتالــي عــززت مســتويات األســعار مســارها التصاعــدي بنهايــة الربــع الثالــث محافظــة علــى 

ارتفــاع ســنوي نســبته 13% للمــرة الثانيــة علــى التوالــي.

وقــد ارتفعــت مســتويات األســعار بنهايــة الربــع الثالــث فــي بعــض املناطــق الصناعيــة فــي احملافظــة عــن الربــع الثانــي، فيمــا اســتقرت مســتويات األســعار 
فــي منطقــة العارضيــة احلرفيــة مســجلة 2,955 دينــار، ومازالــت األعلــى علــى مســتوى املناطــق الصناعيــة باحملافظــة، مــع اســتقرار األســعار فــي أغلــب 
مواقــع العارضيــة منهــا املطلــة علــى الدائــري اخلامــس عنــد حــدود 3,140 دينــار، وفــي األماكــن مقابــل مخــازن العارضيــة يصــل متوســط الســعر إلــى 
3,000 دينــار، وفــي املواقــع مقابــل العارضيــة الســكنية إلــى 3,060 دينــار، فــي حــن يبلــغ فــي بعــض املناطــق الداخليــة الرئيســية حــدود 2,600 دينــار.

ارتفعــت مســتويات األســعار فــي منطقــة الــري إلــى 968 دينــار بنهايــة الربــع الثالــث، مــع زيادتهــا فــي معظــم مواقــع املنطقــة، وفــي املنطقــة التــي تعــد 
األعلــى أســعاراً وهــي منطقــة صفــاة الغــامن حتــى معــرض النصــر الرياضــي إلــى حــدود 1,225 دينــار بزيــادة 2.1% عــن الربــع الثانــي، فيمــا اســتقرت 
مســتويات األســعار فــي بعــض املواقــع التــي تطــل علــى الدائــري الرابــع، واســتقرت فــي مواقــع مــن شــارع محمــد القاســم مســجلة 956 دينــار للمتــر، 
فيمــا ارتفعــت فــي مواقــع مــن شــارع الغزالــي إلــى 975 دينــار للمتــر بزيــادة 8.3% عــن الربــع الثانــي، وفــي مواقــع معــارض الســيارات إلــى 825 دينــار 

للمتــر بنهايــة الربــع الثالــث زادت 3.1% وفــي الشــوارع الداخليــة زادت إلــى 675 دينــار بنســبة 8.7% عــن الربــع الثانــي.

جدول )22( أسعار القسائم الصناعية في محافظة الفروانية

املساحةالتخصيصاملنطقة
الشارعنسبة البناءباملتر املربع

متوسط سعر املتر املربعالقيمة السوقية لألرض )د.ك(
خالل الربع الثالث 2019 إلىمن

معارض+ الري
صناعي

100% للسرداب1,000
+

80% أرضي
+

50% للميزانن

صفاة الغامن
1,150,0001,300,0001,200)حتى النصر لرياضي(

3,400,0004,250,000956محمد القاسم1,000

550,000700,000575شوارع داخلية1,000

1,850,0002,241,667939املتوسط العام باملنطقة

العارضية 
حرفياحلرفية

100% للسرداب250
+

50% لألرضي
+

20% للميزانن

مقابل
مخازن العارضية

         
 750,000

           
 820,0003,140

250
مقابل

العارضية السكنية
         

 730,000
           

 800,0003,060

         داخلي250
 600,000

           
 700,0002,600

702,500775,0002,955املتوسط العام باملنطقة

املصدر:  بيت التمويل الكويتي



55 تقرير بيت التمويل الكويتي "بيتك" عن سوق العقار المحلي خالل الربع الثالث من عام 2019

محافظة األحمدي
ارتفــع متوســط ســعر املتــر إلــى 420 دينــار علــى مســتوى محافظــة األحمــدي بنهايــة الربــع الثالــث، وســجل زيــادة ملحوظــة وصلــت علــى 5.9% عــن 
مســتويات األســعار فــي الربــع الثانــي، وتســير مؤشــرات األســعار فــي بدايــة مســار تصاعــدي بطــيء بعــد فتــرة اســتقرار متواصلــة بــدأت فــي عــام 2017، 
وانعكــس هــذا األداء اإليجابــي علــى معــدل التغيــر الســنوي وارتفعــت مســتويات األســعار بنســبة كبيــرة قدرهــا 8% فــي الربــع الثالــث أي أكثــر مــن ضعــف 

زيادتهــا فــي الربــع الثانــي علــى أســاس ســنوي، ومــازال معــدل التغيــر الســنوي يواصــل مســاراً تصاعديــاً قويــاً منــذ أكثــر مــن عامــن. 

وقــد ارتفــع متوســط الســعر فــي أغلــب املناطــق الصناعيــة مبحافظــة األحمــدي بنهايــة الربــع الثالــث عــن الربــع الســابق لــه، منهــا مســتويات األســعار 
فــي منطقــة الفحيحيــل مرتفعــة إلــى 775 دينــار ومازالــت األعلــى أســعاراً بــن املناطــق الصناعيــة باحملافظــة، مــع زيــادة األســعار فــي معظــم مواقــع 
املنطقــة منهــا األعلــى أســعاراً كمــا فــي بعــض مواقــع مــن شــارع مركــز ســلطان بنســبة 2.4% إلــى حــدود جتــاوزت حاجــز 1,000 دينــار، وفــي مواقــع 
أخــرى مقابــل املصافــي ارتفعــت إلــى 650 دينــار بزيــادة 18.2% وفــي الشــوارع الداخليــة باملنطقــة زادت إلــى حــدود 457 دينــار ملتوســط ســعر املتــر 

مرتفعــاً 5.6% عــن الربــع الثانــي. 

ارتفــع متوســط الســعر فــي منطقــة شــرق األحمــدي الصناعيــة بشــكل إلــى 419 دينــار بنهايــة الربــع الثالــث أي بنســبة 4.1% عــن الربــع الثانــي، مــع 
زيــادة ملســتويات األســعار فــي العديــد مــن مواقــع املنطقــة، وارتفعــت فــي أماكــن مــن شــارع مصطفــى كــرم إلــى 600 دينــار للمتــر املربــع أي بزيــادة %2.9 
عــن الربــع الثانــي، وفــي أماكــن عــدة فــي منطقــة املخــازن الرئيســية ذات مســاحة 5,000 متــر مربــع إلــى 360 دينــار بزيــادة 7.5% وتصــل فــي أماكــن 
أخــرى ذات املســاحة إلــى 330 دينــار مرتفعــة 4.8% عــن الربــع الثانــي، كمــا ارتفعــت فــي بعــض مواقــع املخــازن الداخليــة مســاحة 1,000 متــر مربــع 

حيــث يصــل متوســط الســعر 385 دينــار بزيــادة 2.7% عــن الربــع الثانــي.

اســتقرت مســتويات األســعار فــي بعــض املناطــق كمــا فــي منطقتــي الشــعيبة ومينــاء عبــداهلل متجــاوزة حاجــز 116 دينــار، مــع اســتقرار أعلــى مواقعهــا 
أســعاراً كمــا فــي منطقــة جوهــرة الفنــار متجــاوزة حاجــز 190 دينــار للمتــر، فيمــا ارتفعــت فــي األماكــن الرئيســية باملنطقــة إلــى 175 دينــار بزيــادة 
6.1% زفــي األماكــن الداخليــة إلــى 155 دينــار بزيــادة 6.9%، فيمــا اســتقرت فــي املواقــع الرئيســية مبنطقــة الشــعيبة الشــرقية حــدود 90 دينــار، كمــا 
لــم تشــهد األســعار تغيــراً فــي منطقــة مينــاء عبــداهلل كمــا فــي أماكــن خلــف البنزيــن مســجلة 137 دينــار بنهايــة الربــع الثانــي، واســتقرت ألغلــب مواقــع 

املنطقــة منهــا أماكــن داخليــة لتخزيــن الصلبــوخ عنــد 100 دينــار وكذلــك األماكــن الداخليــة مبنطقــة مينــاء عبــداهلل مســجلة 22 دينــار للمتــر املربــع.

جدول )23( أسعار القسائم الصناعية في محافظة األحمدي

املساحةالتخصيصاملنطقة
املوقعباملتر املربع

متوسط سعر املتر املربعالقيمة السوقية لألرض )د.ك(
خالل الربع الثالث 

2019 إلىمن

الشعيبة الغربية

صناعي
10,500,00079 8,500,000 خلف البنزين120,000

155 1,650,000 1,450,000 داخلي 10,000 الشعيبة )الغربية(

193 210,000  175,000 جوهرة الفنار 1,000 ميناءعبداهلل

2,518,3332,961,667116املتوسط العام باملنطقة

معارضالفحيحيل
+ صناعي

1,050 1,200,000  900,000 شارع مركز سلطان1,000

650 700,000  600,000 مقابل املصافي 1,000 

475 550,000  400,000 شوارع داخلية 1,000 

725 816,667  633,333 املتوسط العام باملنطقة

شرق األحمدي 
+ صناعيالصناعية

600 4,750,000  4,250,000 مصطفى كرم75,000

360 1,850,000  1,750,000  رئيسي   5,000 

419 2,180,000 1,987,500 املتوسط العام باملنطقة
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جدول )24( أسعار القسائم الصناعية في محافظة مبارك الكبير

املساحةالتخصيصاملنطقة
املوقعباملتر املربع

متوسط سعر املتر املربعالقيمة السوقية لألرض )د.ك(
خالل الربع الثالث 

2019 إلىمن

أبوفطيرة احلرفية
1,900,0002,000,0001,950رئيسي1,000معارض سيارات

700,000780,0001,4800داخلي500حرفي

1,287,5001,507,5001,789املتوسط العام باملنطقة

صناعيصبحان
450,000550,000500رئيسي1,000

2,500,0002,600,000510البيبسي5,000

370,000420,000395داخلي1,000

1,236,6671,383,333467املتوسط العام باملنطقة

جدول )25( أسعار القسائم الصناعية في محافظة اجلهراء

املساحةالتخصيصاملنطقة
املوقعباملتر املربع

متوسط سعر املتر املربعالقيمة السوقية لألرض )د.ك(
خالل الربع الثالث 

2019 إلىمن

أمغرة

كبار املقاولن
1,400,0001,500,000145داخلي 10,000

900,0001,050,000195رئيسي5,000

صغار املقاولن
175,000200,000188داخلي1,000

200,000220,000210رئيسي1,000

862,500940,833180املتوسط العام باملنطقة

احلرفيةاجلهراء
240,000330,000570داخلي - رئيسي500

170,000210,000739داخلي - رئيسي500

205,000270,000655املتوسط العام باملنطقة

املصدر:  بيت التمويل الكويتي
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خامسًا: أسعار المزارع والجواخير:
اســتقرت مســتويات األســعار فــي أراضــي اجلواخيــر واالســطبات بنهايــة الربعــن الثالــث والثانــي، مــع اســتقرار ملحــوظ ألغلــب مناطــق اجلواخيــر 
واالســطبات مبحافظــة األحمــدي، ومــازال الســعر التقديــري حلــق االنتفــاع ملتوســط مســاحة 1,465 متــر مربــع مــن األرض عنــد حــدود 35.4 ألــف 

دينــار، دون تغيــر عــن الربــع الثانــي فــي الوقــت الــذي ارتفــع 1% علــى أســاس ســنوي للمــرة الثالثــة علــى التوالــي.

واســتقرت مســتويات األســعار فــي أغلــب مواقــع احملافظــة فيمــا حتســنت فــي بعــض مواقعهــا األخــرى، واســتقر الســعر التقديــري لــألرض حــق االنتفــاع 
فــي املواقــع ذات مســاحة 2,500 متــر مربــع مــن جواخيــر كبــد عنــد حــدود 43.3  ألــف دينــار، ويتــراوح ســعر املتــر مــن 18 إلــى 26 دينــار فــي هــذه 
املنطقــة. واســتقر متوســط الســعر التقديــري لــألرض فــي مواقــع مــن جواخيــر الهجــن ذات مســاحة 1,600 م2 عنــد حــدود 40 ألــف دينــار، ومــازال ســعر 
املتــر يتــراوح مــن 22 إلــى 28 دينــار فــي هــذه املواقــع. كمــا اســتقرت مســتويات األســعار فــي األراضــي حــق االنتفــاع مبنطقــة جواخيــر الوفــرة حــن بلــغ 

الســعر التقديــري لــألرض مســاحة 2,500 متــر مربــع حوالــي 38.8 ألــف دينــار ويتــراوح ســعر املتــر مــن 12 دينــار إلــى 18 دينــار. 

واستقرت مستويات األسعار في منطقة اسطبات الفروسية، ويبلغ متوسط السعر التقديري حلق االنتفاع باألرض ذات مساحة 500 و400 متر مربع 
نحو 26.5 ألف دينار، ويتراوح متوسط سعر املتر املربع من 45 إلى 58 دينار في املواقع الداخلية ذات مساحة 500م2، وفي مواقع املضمار وأرض 
اجلولف من 60 إلى 70 دينار، ويصل متوسط سعر املتر املربع إلى 70 دينار في املواقع األخرى ذات مساحة 400 م2 ويزيد في بعض املواقع األخرى 

إلى 83 دينار كما في منطقة مضمار الفروسية.

شكل رقم (21) متوسط السعر التقديري حلق االنتفاع بأراضي اجلواخير واإلصطبالت في محافظة األحمدي 

د.ك

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0
جواخيــر الوفرة اســطبالت الفروســية جواخيــر كبد جواخيــر الهجــن

الثالث 2018الثاني 2019الثالث 2019

املصدر: بيت التمويل الكويتي
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أسعار المزارع في محافظتي الجهراء واألحمدي
اســتقرت مســتويات األســعار فــي بعــض مناطــق املــزارع بنهايــة الربــع الثالــث دون تغيــر عــن الربــع الثانــي، وبلــغ الســعر التقديــري حلــق االنتفــاع مــن 
املتــر املربــع 3 دينــار فــي املــزارع مبحافظــات الكويــت، مــع اســتقرار األســعار فــي أغلــب املواقــع واملســاحات، فــي الوقــت الــذي تراجعــت فــي املواقــع 
ذات مســاحة 50 ألــف متــر مربــع إلــى حــدود قدرهــا 3.3 دينــار للمتــر املربــع مقابــل 3.8 دينــار للمتــر فــي الربــع الثانــي، بينمــا اســتقرت فــي األراضــي 
مســاحة 100 ألــف مســجلة 2.2 دينــار للمتــر املربــع، كذلــك اســتقرت مســتويات األســعار فــي األراضــي مســاحة مليــون متــر مربــع عنــد حــدود 3.4 
دينــار للمتــر الواحــد، مــع اســتقرار متوســط ســعر املتــر علــى مســتوى محافظــة األحمــدي عنــد حــدود قدرهــا 2.7 دينــار وفــي اجلهــراء عنــد حــدود 

3.2 دينــار بنهايــة الربــع الثالــث مــن العــام.

يتــراوح متوســط الســعر التقديــري حلــق االنتفــاع بــاألرض الزراعيــة فــي محافظــة اجلهــراء مــن حــدود تقــل عــن 900 ألــف دينــار إلــى أكثــر مــن مليــون 
دينــار طبقــاً للمســاحات واملواقــع، وقــد اســتقرت مســتويات األســعار فــي بعــض مناطــق املــزارع باحملافظــة، ويبلــغ متوســط الســعر لــألرض حــق االنتفــاع 
ذات مســاحة مليــون متــر مربــع فــي مواقــع مــزارع األبقــار مبنطقــة الصليبيــة حوالــي 3.4 دينــار للمتــر املربــع بالتالــي قــد يصــل أعلــى ســعر حلــق االنتفــاع 
بــاألرض إلــى 3.8 مليــون دينــار، كمــا يبلــغ متوســط الســعر حــق االنتفــاع فــي مواقــع مــزارع األبقــار ذات مســاحة 50 ألــف متــر مربــع حوالــي 290 ألــف 
دينــار لتلــك املســاحة، أمــا مواقــع املــزارع فــي منطقــة العبدلــي طريــق املطــاع فــإن متوســط الســعر التقديــري حلــق االنتفــاع لــألرض مســاحة 100 

ألــف م2 يبلــغ حوالــي 175 ألــف دينــار.

واســتقر متوســط الســعر التقديــري للمتــر املربــع فــي مواقــع املــزارع مبحافظــة األحمــدي كمــا فــي منطقــة الوفــرة ذات مســاحة 100 ألــف متــر مربــع 
عنــد حــدود 260 ألــف دينــار، ويصــل متوســط الســعر فــي األراضــي ذات مســاحة 50 ألــف متــر مربــع إلــى 138 ألــف دينــار ولــم تشــهد تغيــراً فــي 

مســتويات األســعار بنهايــة الربــع الثالــث.

جدول )26( أسعار املزارع واجلواخير

املوقعاملساحةاملنطقةاحملافظة

السعر التقديري حلق 
االنتفاع في القسيمة

سعر املتر املربع 
� م/س خالل الربع من االرض

الثالث 2019
إلىمن االرضإلىمن

االحــمـــدي

 47,500 1820 50,000  45,000  داخلي  2,500 جواخير كبد

 52,500 2022 55,000  50,000  رئيسي  2,500 جواخير كبد

اسطبات الفروسية 
)األحمدي(

 22,500 4050 25,000  20,000  داخلي  500 

 500 
 املضمار 
 32,500 6070 35,000  30,000 + الغولف 

جواخير الوفرة
 35,000 1216 40,000  30,000  داخلي  2,500 

 42,500 1618 45,000  40,000  رئيسي  2,500 

 املصدر:  بيت التمويل الكويتي� م/س تعني متوسط سعر القسيمة بالدينار الكويتي.
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سادسًا: أسعار الشاليهات
يتزامــن الربــع الثالــث مــن العــام مــع نهايــة الصيــف وقــدوم فصــل الشــتاء وانتهــاء العطــات بشــكل عــام، وقــد يكــون ذلــك ســبباً فــي اســتقرار الطلــب 
علــى تلــك األنــواع مــن األراضــي، إال أنــه ارتفــع متوســط ســعر متــر الواجهــة البحريــة مــن األرض فــي هــذا القطــاع، فــي الوقــت الــذي تشــهد الســوق 

حالــة اســتقرار ســادت فــي بعــض القطاعــات العقاريــة خــال الربــع الثالــث.

ويصــل متوســط ســعر املتــر الطولــي للواجهــة البحريــة إلــى 14.4 ألــف دينــار علــى مســتوى محافظــة األحمــدي منخفضــاً بحــود نصــف فــي املائــة عــن 
الربــع الثانــي، مــع اســتقرار مســتويات األســعار فــي بعــض مناطــق احملافظــة، مثــل مواقــع الشــاليهات فــي منطقتــي بنيــدر واجلليعــة التــي تصــل إلــى 22 
ألــف دينــار وهــي األعلــى أســعاراً علــى مســتوى احملافظــة، فيمــا انخفضــت مســتويات األســعار فــي شــاليهات الــزور إلــى 11.3 ألــف دينــار منخفضــة 
بنســبة 4.3% عــن الربــع الثانــي، فيمــا زادت فــي منطقــة النويصــب التــي تعــد أدنــى املناطــق أســعاراً إلــى 9.3 أالف دينــار، فــي حــن انخفــض متوســط 
ــل منطقــة  ــاء عبــداهلل وفــي املناطــق متوســطة القيمــة مث ــران 2.4%، بينمــا اســتقر فــي منطقــة مين الســعر فــي مواقــع عقــود املنفعــة مبنطقــة اخلي

الضباعيــة.

ولــم تشــهد مســتويات األســعار فــي محافظــة العاصمــة تغيــراً فــي الربــع الثانــي وتصــل إلــى 6.6 آالف دينــار، مــع اســتقرار األســعار فــي مناطــق 
احملافظــة مثــل منطقــة الدوحــة، بينمــا ارتفعــت مســتويات األســعار فــي محافظــة اجلهــراء مســجلة 4.9 ألــف دينــار مــع اســتقرارها فــي مواقــع شــاليهات 
منطقــة كاظمــة عنــد حــدود 6 ألــف دينــار فيمــا ارتفعــت فــي شــاليهات منطقــة الصبيــة التــي بلــغ متوســط الســعر فيهــا 3.9 ألــف دينــار ملتوســط ســعر 

متــر الواجهــة البحريــة مــن األرض بزيــادة 6.9% علــى أســاس ســنوي.

جدول )27( أسعار الشاليهات في محافظة األحمدي

املنطقةاحملافظة

طول 
الواجهة 
البحرية 

باملتر

سعر املتر الطولي القيمة السوقية للشاليه )ارض(
� م/س متر الواجهة البحرية للواجهة البحرية

من األرض 
خالل الربع الثالث 2019 إلىمنإلىمن

االحــمـــدي

 12,500 11,00014,000 280,000  220,000 20ميناء عبداهلل

 13,500 12,00015,000 300,000  240,000 20الضباعية

 21,250 20,00022,500 450,000  400,000 20اجلليعة

 22,500 21,00024,000 480,000  420,000 20بنيدر

 11,250 8,50014,000 280,000  170,000 20الزور

اخليران
 10,000 8,00012,000 240,000  160,000 20)عقد املنفعة(

 9,250 8,50010,000 200,000  170,000 20النويصيب

املصدر:  بيت التمويل الكويتي� م/س تعني متوسط سعر القسيمة بالدينار الكويتي.
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سابعًا :نسب اإلشغال واإليجارات:
اســتقرت نســب اإلشــغال عنــد معدالتهــا الســابقة لكافــة مســتويات أنــواع العقــارات االســتثمارية حيــث تراوحــت تلــك النســبة بــن 87 - 95 %، بينمــا 

حتســنت نســب اإلشــغال فــي العقــارات التجاريــة والســيما فــي املكاتــب التــي تقــع فــي منطقــة العاصمــة. 

قيمة إيجارات السكن الخاص:

تتبايــن متوســطات القيــم اإليجاريــة بــن املناطــق واملســاحات املختلفــة، حيــث اســتقر متوســط القيمــة اإليجاريــة فــي الــدور األرضــي ثــاث غــرف وصالــة 
مســاحة 135م2 فــي محافظــة العاصمــة مســجًا 482 دينــار بنهايــة الربــع الثالــث 2019 فــي بنــاء الســكن اخلــاص مســاحة 400 متــر، ويصــل فــي بعض 
املناطــق مثــل منطقــة الدعيــة حوالــي 460 دينــار وتزيــد علــى ذلــك فــي منطقــة القادســية إلــى 500 دينــار، وتصــل إلــى 540 دينــار فــي بعــض املناطــق 
املتميــزة فــي احملافظــة مثــل الفيحــاء، فــي حــن اســتقر متوســط القيمــة اإليجاريــة فــي محافظــة حولــي علــى أســاس ســنوي حــن بلــغ 443 دينــار فــي 
نهايــة الربــع الثالــث، ويتــراوح متوســط القيمــة اإليجاريــة مــن 400 إلــى 450 دينــار ويصــل إلــى 460 و470 دينــار فــي بعــض املناطــق املتميــزة مثــل 
منطقــة الصديــق والشــعب، فــي حــن يبلــغ متوســط القيمــة اإليجاريــة فــي محافظــة الفروانيــة أقــل مــن 360 دينــار دون تغيــر علــى أســاس ســنوي، ويبلــغ 
متوســط القيمــة اإليجاريــة 350 دينــار لهــذه املســاحة فــي أغلــب مناطــق احملافظــة، فيمــا يفــوق 380 دينــار فــي بعــض املناطــق املميــزة مثــل إشــبيلية، 
وعلــى مســتوى محافظــة مبــارك الكبيــر يقــل عــن 360 دينــار لــذات املســاحة متراجعــاً 4% علــى أســاس ســنوي، حيــث يبلــغ املتوســط فــي العــدان 360 
دينــار ويزيــد عــن ذلــك فــي صبــاح الســالم ألكثــر مــن 380 دينــار دون تغيــر، ويصــل فــي منطقــة املســايل إلــى 440 دينــار ، وقــد اســتقر متوســط القيمــة 
اإليجاريــة لهــذه املســاحة فــي محافظــة األحمــدي علــى أســاس ســنوي حــن مقتربــاً مــن 400 دينــار، ويســجل فــي منطقــة املنقــف 360 دينــار ويصــل 
إلــى 480 دينــار فــي منطقــة الفنطــاس، أمــا فــي محافظــة اجلهــراء فقــد اســتقر متوســط القيمــة اإليجاريــة علــى أســاس ســنوي حــن بلــغ 350 دينــار، 

ويصــل إلــى 360 دينــار كمــا فــي بعــض مواقــع مناطــق اجلهــراء القدميــة بنهايــة الربــع الثالــث مــن العــام احلالــي.

ــة تفــوق فــي  ــة لهــذه الفئ ــر، مــازال متوســط القيمــة اإليجاري ــدور الكامــل األرضــي مــن عقــار الســكن اخلــاص مســاحة 400 مت ــة لل القيمــة اإليجاري
محافظــة العاصمــة 880 دينــار بنهايــة الربــع الثالــث 2019 دون تغيــر يذكــر عــن ذات الفتــرة مــن العــام املاضــي، وتصــل إلــى 900 دينــار فــي القادســية 
وتزيــد عــن ذلــك فــي املناطــق املتميــزة مثــل العديليــة والفيحــاء والروضــة التــي تبلــغ 1,000 دينــار، فــي حــن تراجعــت علــى مســتوى محافظــة حولــي 
مســجلة 825 دينــار بنســبة 1% علــى أســاس ســنوي وتصــل إلــى 850 دينــار فــي بعــض املناطــق املميــزة باحملافظــة مثــل الســام وحطــن والصديــق، 
ــى أســاس ســنوي،  ــر عل ــار دون تغي ــة 650 دين ــة فــي محافظــة الفرواني ــغ القيمــة اإليجاري ــزاً، وتبل ــر متي ــار فــي مناطــق أكث ــى 900 دين ــد إل فيمــا تزي
وتصــل إلــى 640 دينــار فــي أغلــب مناطــق احملافظــة منهــا منطقــة العمريــة بينمــا تبلــغ 700 دينــار فــي أشــبيلية وهــي مــن أعلــى القيــم اإليجاريــة علــى 

مســتوى احملافظــة.

وقــد اســتقر متوســط القيمــة اإليجاريــة فــي محافظــة األحمــدي عنــد حــدود 660 دينــار فــي الربــع الثالــث 2019، ويبلــغ متوســط تلــك القيمــة 640 
دينــار فــي معظــم املناطــق، بينمــا تبلــغ 700 دينــار فــي مناطــق أخــرى متميــزة مثــل منطقــة العقيلــة، فــي حــن اســتقر متوســط القيمــة اإليجاريــة فــي 
محافظــة مبــارك الكبيــر مســجًا 580 دينــار ويســجل 640 دينــار فــي أغلــب مناطقهــا مثــل العــدان والقريــن، فيمــا اســتقر فــي أبــو فطيــرة بينمــا تراجــع 
فــي صبــاح الســالم 8% مســجًا 700 دينــار فــي هاتــن املنطقتــن، وفــي محافظــة اجلهــراء يبلــغ متوســط القيمــة اإليجاريــة 620 دينــار دون تغيــر 
علــى أســاس ســنوي، ويصــل فــي منطقــة ســعد العبــداهلل إلــى 600 دينــار يزيــد عــن ذلــك فــي اجلهــراء القدميــة إلــى 640 دينــار بنهايــة الربــع الثالــث 

مــن العــام احلالــي.

يتجــاوز متوســط القيمــة اإليجاريــة للــدور الكامــل األول أو الــدور الثانــي 780 دينــار لعقــارات الســكن اخلــاص مســاحة 400 متــر فــي محافظــة 
العاصمــة بنهايــة الربــع الثالــث دون تغييــر علــى أســاس ســنوي، وتســجل فــي أعلــى املناطــق قيمــة كمــا فــي مناطــق العديليــة والفيجــاء والروضــة كذلــك 
900 دينــار، فــي حــن يبلــغ متوســط القيمــة اإليجاريــة 740 دينــار فــي معظــم مناطــق احملافظــة، فيمــا يصــل فــي أدنــى مناطــق احملافظــة أيجــاراً كمــا 
فــي غرناطــة والصليبخــات 580 و540 دينــار، فــي حــن تراجــع متوســط القيمــة اإليجاريــة فــي محافظــة حولــي مســجًا 725 دينــار منخفضــاً %1 
علــى أســاس ســنوي، ويصــل فــي املناطــق املتميــزة إلــى 800 دينــار منهــا منطقــة الشــعب، فــي حــن يســجل فــي أغلــب املناطــق باحملافظــة 750 دينــار 
مســتقراً عنــد تلــك احلــدود علــى أســاس ســنوي، فيمــا يصــل فــي أدنــى املناطــق أســعاراً وهــي منطقــة ســلوى إلــى 600 دينــار، ولــم يشــهد متوســط 
القيمــة اإليجاريــة حملافظــة الفروانيــة تغيــراً عــن حــدود 550 دينــار، ويصــل فــي أشــبيلية 600 دينــار كأعلــى متوســط أيجــار ويســجل فــي أغلــب مناطــق 

احملافظــة 540 دينــار بنهايــة الربــع الثالــث.
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وقــد اســتقر متوســط القيمــة اإليجاريــة فــي محافظــة األحمــدي مســجًا 560 دينــار بنهايــة الربــع الثالــث، وتزيــد عــن ذلــك فــي بعــض مناطــق احملافظــة 
مثــل منطقــة العقيلــة حــن بلغــت 600 دينــار، ويصــل متوســط القيمــة اإليجاريــة فــي محافظــة مبــارك الكبيــر إلــى 480 دينــار دون تغيــر علــى أســاس 
ســنوي مــع اســتقرارها فــي صبــاح الســالم إلــى 600 دينــار وفــي العــدان والقريــن إلــى 540 دينــار، وفــي محافظــة اجلهــراء فقــد اســتقر متوســط القيمــة 

اإليجاريــة عنــد حــدود 520 دينــار بنهايــة الربــع الثالــث.

قيمة إيجارات السكن االستثماري:
اســتقر متوســط القيمــة االيجاريــة للشــقة املكونــة مــن غرفتــن وصالــة مســاحة 60م فــي محافظــة العاصمــة مســجًا 315 دينــار فــي الربــع الثالــث دون 
تغيــر علــى أســاس ســنوي مــع اســتقرار فــي أغلــب املناطــق االســتثمارية باحملافظــة، بينمــا يبلــغ لنفــس املســاحة فــي محافظــة حولــي 295 دينــار وفــي 
منطقــة الســاملية تصــل إلــى 290 دينــار وفــي منطقــة حولــي إلــى 275 دينــار وفــي اجلابريــة لتصــل إلــى 300 دينــار بنهايــة الربــع الثالــث، واســتقرت 
القيمــة اإليجاريــة فــي محافظــة الفروانيــة ويبلــغ متوســطها 281 دينــار مــع اســتقرار فــي منطقــة الفروانيــة وخيطــان لتصــل إلــى 280 دينــار، فــي حــن 
تراجعــت علــى مســتوى محافظــة األحمــدي حــن بلغــت 252 دينــار بنســبة 2% علــى أســاس ســنوي مــع تراجــع أغلــب مناطــق احملافظــة منهــا الفنطــاس 
واملهبولــة وأبوحليفــة بنســبة 2% لتصــل فيهــا إلــى 245 دينــار، بينمــا اســتقرت فــي محافظــة مبــارك الكبيــر مســجلة 285 دينــار كمــا فــي منطقــة صبــاح 

الســالم، وفــي محافظــة اجلهــراء عنــد حــدود 285 دينــار بنهايــة الربــع الثالــث.

أمــا الشــقق غرفتــن وصالــة مســاحة 70 إلــى 74 متــر مربــع فقــد اســتقر متوســط القيــم اإليجاريــة فــي محافظــة العاصمــة بنهايــة الربــع الثالــث مــن 
عــام 2019 مســجًا 345 دينــار دون تغيــر علــى أســاس ســنوي، وعلــى مســتوى محافظــة حولــي اســتقر متوســط القيــم اإليجاريــة وتصــل فيهــا إلــى 325 
دينــار مــع اســتقرار فــي مناطــق عــدة منهــا الســاملية وحولــي ليصــل إلــى 320 دينــار و305 دينــار، و لــم يشــهد متوســط القيمــة اإليجاريــة علــى مســتوى 
محافظــة الفروانيــة تغيــراً حــن بلــغ 311 دينــار مــع اســتقرار فــي مناطــق منهــا خيطــان والفروانيــة عنــد 310 دينــار، فــي حــن انخفــض فــي محافظــة 
األحمــدي متوســط القيــة اإليجاريــة لهــذه املســاحة حــن بلــغ 282 دينــار أي بنســبة 1% علــى أســاس ســنوي مــع انخفــاض يصــل إلــى 2% فــي بعــض 
مناطقهــا املتميــزة منهــا املنقــف والفنطــاس واملهبولــة بينمــا لــم يشــهد تغيــراً فــي الفحيحيلــي، وقــد اســتقر متوســط القيمــة اإليجاريــة لهــذه املســاحة فــي 

محافظــة مبــارك الكبيــر، ولــم يشــهد تغيــراً فــي محافظــة اجلهــراء مســجًا فــي كل منهمــا 315 دينــار بنهايــة الربــع الثالــث 2019.

ــى مســتوى محافظــة العاصمــة مســجًا 375  ــة عل ــع فقــد اســتقر متوســط القيمــة االيجاري ــر مرب ــى 85 مت الشــقق االســتثمارية مســاحة مــن 80 إل
دينــار بنهايــة الربــع الثالــث مــع اســتقرار فــي أغلــب مناطقهــا، وتصــل إلــى 355 دينــار علــى مســتوى محافظــة حولــي دون تغيــر فــي بعــض مناطقهــا مثــل 
الســاملية، بينمــا يبلــغ املتوســط فــي محافظــة الفروانيــة 341 دينــار، فــي حــن تبلــغ القيمــة االيجاريــة 312 دينــار فــي محافظــة األحمــدي متراجعــة %1 

علــى أســاس ســنوي، ويصــل متوســطها إلــى 345 دينــار فــي محافظــة مبــارك الكبيــر وفــي اجلهــراء عــدون تغيــر فــي كل منهمــا علــى أســاس ســنوي.

فــي حــن يبلــغ متوســط القيــم االيجاريــة للشــقق مســاحة 100 إلــى 110 متــر مربــع 425 دينــار بنهايــة الربــع الثالــث علــى مســتوى محافظــة العاصمــة 
مســتقراً عنــد تلــك احلــدود مقارنــة بــذات الفتــرة مــن العــام املاضــي، ويبلــغ فــي حولــي 405 دينــار دون تغيــر علــى مســتوى احملافظــة، ويصــل املتوســط 
ــار فــي محافظــة  ــى 380 دين ــة بــن 355 إل ــراوح متوســط القيمــة االيجاري ــة، فــي حــن يت ــار فــي مناطــق محافظــة الفرواني ــى 400 دين مــن 380 إل
األحمــدي التــي تراجــع فيهــا متوســط القيمــة اإليجاريــة بنســبة 1% علــى أســاس ســنوي، بينمــا يبلــغ فــي كل مــن محافظــة مبــارك الكبيــر واجلهــراء 

395 دينــار دون تغيــر عــن ذات الفتــرة مــن العــام املاضــي.

وتختلــف األســعار وفقــاً للمناطــق املختلفــة ولنوعيــة التصميــم والتشــطيب واملوقــع، إن عمــر العقــار يعتبــر عامــًا أساســياً فــي حتديــد متوســط القيمــة 
ــى القيــم  ــدة التــي بارتفــاع أســعارها تشــكل ضغوطــاً عل ــى أســعار العقــارات اجلدي ــر عل ــا نركــز فــي هــذا التقري ــة الكويــت، إال إنن ــة فــي دول االيجاري

اإليجاريــة للعقــارات القدميــة واملتاحــة فــي الســوق، وبالتالــي عنــد خلوهــا يســتطيع مالــك العقــار رفــع القيمــة االيجاريــة للمســتأجر اجلديــد.

ويعــد متوســط تــداول العقــار أمــراً مهمــاً عنــد تقييــم القيمــة االيجاريــة، حيــث إن هنــاك مناطــق مميــزة مثــل الشــعب واملرقــاب وبنيــد القــار وشــرق 
وأماكــن أخــرى داخــل املناطــق املتميــزة مثــل شــارع قطــر والبحريــن فــي الســاملية والعقــارات املطلــة علــى الشــريط الســاحلي وشــارع قتيبــة واملثنــى فــي 

منطقــة حولــي وهنــاك مناطــق أقــل متيــزاً مثــل مناطــق جليــب الشــيوخ وأبوحليفــة وخيطــان.

وقــد انتشــرت ظاهــرة تأثيــث العقــارات وخصوصــاً للعقــارات املتميــزة وبالتالــي تتحــدد القيمــة االيجاريــة وفقــاً للمســتويات املختلفــة، واألمــر الــذي 
يجــذب االنتبــاه هــو اتســاع دائــرة التأجيــر فــي املناطــق الداخليــة التــي يقطــن فيهــا املواطنــون الكويتيــون، مثــل منطقــة ســلوى والســرة وجنــوب الســرة 

وغيرهــا مــن املناطــق، حتــت ضغــط ارتفــاع األســعار العقــارات وحتســن القــدرة علــى ســداد القــروض.
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قيمة إيجارات العقارات التجارية: 
أمــا متوســط معــدل إيجــار املتــر التجــاري للـــدور األرضــي، فيتــراوح متوســط إيجــاره مــن 20 إلــى 45 دينــار للمتــر املربــع كمــا فــي حولــي بينمــا يصــل 

إلــى 35 دينــار فــي مواقــع عــدة فــي منطقــة وســط املدينــة مبحافظــة العاصمــة فيمــا يزيــد عــن ذلــك إلــى 50 دينــار فــي الســاملية.

يبلــغ معــدل إيجــار املتــر املربــع مــن املكاتــب فــي امليزانــن مــن 12 دينــار ويصــل إلــى 15 دينــار فــي بعــض األماكــن املتميــزة واملســاحات الكبيــرة نســبياً 
فــي محافظــة حولــي، ويصــل إلــى 16 دينــار لبعــض مناطــق محافظــة العاصمــة، كمــا يبلــغ فــي مناطــق الفحيحيــل مــن 12 دينــار و14 دينــار ويقــل عــن 
ذلــك فــي منطقــة املنقــف حــن بلــغ 10 دينــار، ويســجل فــي منطقــة الفروانيــة مــن 12 دينــار إلــى 16 دينــار أو مــا يزيــد عــن ذلــك حســب املوقــع ونوعيــة 

التشــطيب ومــا يقدمــه مــن خدمــات للمســتأجرين ورواد العقــار.

قيمة إيجارات القسائم الصناعية: 
يتــراوح متوســط الســعر التأجيــري للمتــر املربــع الصناعــي للــدور األرضــي معــارض فــي منطقــة الشــويخ الصناعيــة وكذلــك فــي منطقــة الــري مــن 7 
إلــى 20 دينــار، إذ تختلــف األســعار باختــاف املواقــع وباقــي املميــزات األخــرى واملســاحة، فــي حــن يبلــغ متوســط ســعر املتــر التأجيــري للــدور األرضــي 
فــي منطقــة العارضيــة )املخــازن( مــن 6 إلــى 7 دينــار، بينمــا يرتفــع عــن ذلــك بكثيــر فــي منطقــة العارضيــة )احلرفيــة( ويســجل مــن 12 إلــى 25 دينــار 
ملتوســط ســعر املتــر التأجيــري للــدور األرضــي، كمــا يبلــغ املتــر فــي منطقــة شــرق األحمــدي مــن 5 إلــى 12 دينــار، بينمــا تراوحــت األســعار فــي منطقــة 

الفحيحيــل الصناعيــة بــن 6 إلــى 15 دينــار للمتــر املربــع فــي الــدور األرضــي. 

جدول )28( متوسط القيم اإليجارية لعقار السكن اخلاص بالدينار الكويتي ملساحة 400 م حديث البناء
في محافظات الكويت خالل الربع الثالث 2019 

محافظة حولي
3 غرف + صالة

+ 4 حمامات + خادمة 
)الدور االول / الثاني( 135م

دور كامل )اول او ثاني(دور كامل )ارضي(

400520800900700800الصديق

400500800900700800السام

400500800900700800حطن

400500800900700800الشهداء

400500800900700800الزهراء

420520850950750850الشعب

380480750850650750مشرف

380480750850650750بيان

400500850950750850مبارك العبداهلل

350450650750550650سلوى

400500750850650750اجلابرية

380480700800600700الرميثية
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محافظة العاصمة
3 غرف + صالة

+ 4 حمامات + خادمة 
)الدور االول / الثاني( 135م

دور كامل )اول او ثاني(دور كامل )ارضي(

5005809501050850950العديلية

5005809501050850950الفيحاء

5005809501050850950الروضة

450520850950750850اليرموك

5005809501,050850950كيفان

5005809501050850950املنصورية

450550850950750850القادسية

420500790890690790الدعية

420500790890690790الدسمة

420500790890690790السرة

420500790890690790قرطبة

340420630730530630غرناطة

320400590690490590الصليبخات

محافظة الفروانية
3 غرف + صالة

+ 4 حمامات + خادمة 
)الدور االول / الثاني( 135م

دور كامل )اول او ثاني(دور كامل )ارضي(

320400590690490590الفروانية

320400590690490590العمرية

320400590690490590خيطان

350420650750550650اشبيلية

320380590690490590الرابية

320380590690490590الرحاب

320380590690490590العارضية

320380590690490590االندلس
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محافظة األحـمـدي
3 غرف + صالة

+ 4 حمامات + خادمة 
)الدور االول / الثاني( 135م

دور كامل )اول او ثاني(دور كامل )ارضي(

320400590690490590هدية

350420650750550650العقيلة

320400590690490590املنقف

محافظة مبارك الكبير
3 غرف + صالة

+ 4 حمامات + خادمة 
)الدور االول / الثاني( 135م

دور كامل )اول او ثاني(دور كامل )ارضي(

350420650750550650صباح السالم

400480750850650750املسايل

350400650750550650ابو فطيرة السكنية

320400590690490590العدان

320400590690490590القرين

محافظة مبارك الكبير
3 غرف + صالة

+ 4 حمامات + خادمة 
)الدور االول / الثاني( 135م

دور كامل )اول او ثاني(دور كامل )ارضي(

320400590690490590اجلهراء القدمية

300380550650450550سعد العبداهلل

املصدر:  بيت التمويل الكويتي
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جدول )29( متوسط تداول قيم اإليجارات بالدينار الكويتي
للعقارات االستثمارية في محافظات الكويت خالل الربع الثالث 2019

غرفتني وصالة وحمامني محافظة حولي
)60(م

غرفتني وصالة وحمامني 
)70-74(م

غرفتني وحمامني وخادمة 
)80-85(م

ثالثة غرف وصالة وخادمة 
)100-110(م

270310300340330370380420الساملية
260290290320320350370400حولي

280320310350340380390430اجلابرية
300330330360360390410440الشعب

غرفتني وصالة وحمامني محافظة العاصمة
)60(م

غرفتني وصالة وحمامني 
)70-74(م

غرفتني وحمامني وخادمة 
)80-85(م

ثالثة غرف وصالة وخادمة 
)100-110(م

300330330360360390410440شرق
300330330360360390410440القبلة 

300330330360360390410440املقوع الشرقي
300330330360360390410440دسمان

300330330360360390410440بنيد القار

غرفتني وصالة وحمامني محافظة الفروانية
)60(م

غرفتني وصالة وحمامني 
)70-74(م

غرفتني وحمامني وخادمة 
)80-85(م

ثالثة غرف وصالة وخادمة 
)100-110(م

260300290330320360370410خيطان
260300290330320360370410الفروانية

260290290320320350370400جليب الشيوخ
270310300340330370380420الرقعي

غرفتني وصالة وحمامني محافظة األحـمـدي
)60(م

غرفتني وصالة وحمامني 
)70-74(م

غرفتني وحمامني وخادمة 
)80-85(م

ثالثة غرف وصالة وخادمة 
)100-110(م

230260260290290320340370الفنطاس
230260260290290320340370املهبولة

230260260290290320340370ابو حليفة
240270270300300330350380املنقف

260280290310320340370390الفحيحيل

محافظة مبارك 
الكبير

غرفتني وصالة وحمامني 
)60(م

غرفتني وصالة وحمامني 
)70-74(م

غرفتني وحمامني وخادمة 
)80-85(م

ثالثة غرف وصالة وخادمة 
)100-110(م

270300300330330360380410صباح السالم

غرفتني وصالة وحمامني محافظة اجلـهـراء
)60(م

غرفتني وصالة وحمامني 
)70-74(م

غرفتني وحمامني وخادمة 
)80-85(م

ثالثة غرف وصالة وخادمة 
)100-110(م

270300300330330360380410اجلهراء

املصدر:  بيت التمويل الكويتي
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جدول )30( متوسط  قيم تداول اإليجارات للعقارات التجارية بالدينار الكويتي
في محافظات الكويت )الربع الثالث 2019(

متوسط سعر متر التأجير املربع )د.ك(
املكاتبامليزاننياالرضيالسـرداباملناطق

8 - 129 - 2015 - 1050 - 14الساملية
7 - 128 - 2014 - 1045 - 12حولي

8 - 129 - 2516 - 1255 - 15الفروانية
7 - 128.5 - 2014 - 1045 - 14خيطان

6 - 13107 - 725 - 8املنقف - العزيزية
7 - 129 - 2014 - 1050 - 16الفحيحيل

-5 - 96 - 514 - 6الضجيج )الفروانية( **
8 - 1210 - 2016 - 1235 - 14املدينة/ الكويت***

املصدر:  بيت التمويل الكويتي

* تزداد متوسط القيم االيجارية للمتر املربع في املواقع املتميزة واملباني احلديثة، باإلضافة إلى نوع النشاط املزاول.
** السرداب كوحدة جتارية وليس مخزن.

*** االبراج اإلدارية والتجارية.

جدول )31( متوسط تداول قيم اإليجارات للقسائم الصناعية بالدينار الكويتي 
في محافظات الكويت خالل الربع الثالث 2019 

متوسط سعر متر التأجير املربع )د.ك(
امليزانني  )مكاتب(االرضي  )معارض(السـرداب  )مخازن(املناطق

3 - 4 7 - 320 –  4الشويخ الصناعية
3 - 4 6.5 - 320 – 4الري

3 - 4 3.5 - 2.56.5 – 3صبحان

3 - 4العارضية مخازن
3 - 4 6 - 7 )حسب االرتفاع(

4 - 6العارضية حرفية
4 - 125 - 25 )حسب االرتفاع(

3 - 53.5 - 312 - 4شرقي االحمدي

3 -  4 الفحيحيل الصناعية
3.5 - 4 6 - 15)حسب االرتفاع(

املصدر:  بيت التمويل الكويتي

* تزداد متوسط القيم االيجارية للمتر املربع في املواقع املتميزة واملباني احلديثة، باإلضافة إلى نوع النشاط املزاول.
* تزداد متوسط القيم االيجارية للمتر املربع كلما زاد ارتفاع الدور ، ويزداد الطلب على املخازن التي يتراوح صافي ارتفاع سقفها من 6 – 8م.

وهنــا ينبغــي اإلشــارة إلــى: أن هــذا التقريــر يرصــد االجتاهــات العامــة لتــداول أســعار ســوق العقــار فــي الكويــت إال أن األســلوب املتبــع لــدى قســم التقييــم 
والدراســات فــي » بيتــك » يعتمــد علــى دراســة كل عقــار علــى حــدة، ودراســة خصائصــه وحتديــد قيمتــه اإليجاريــة وعوائــده مــن أجــل اعتمــاد توصيــة خاصــة 

وتقييــم عــادل لــكل عقــار، بحســب املوقــع والعمــر واإلهــالك ومســتويات التشــطيب ونــوع املــكان والبيئــة احمليطــة ومســتوى البنيــة التحتيــة.
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ملحق المصطلحات

املبنى املخصص للسكن اخلاص:
هــي مبــاٍن منوذجيــة تقــع فــي املناطــق خفيفــة الكثافــة املخصصــة لســكن عائلــة واحــدة والتــي أقامهــا األفــراد أو القطــاع اخلــاص باســتخدام تصاميــم 
معماريــة مختلفــة باختــاف املالــك أو وزعــت أراضيهــا الدولــة ضمــن برامــج الرعايــة الســكنية باســتخدام تصاميــم معمارية موحدة )منــوذج ( أو مختلفة.

املبنى املخصص للسكن االستثماري:
وهو املبنى املكون من عدة وحدات سكنية )شقق ـ فلل ـ دوبلكس ـ استوديوهات( والتي تستعمل لإليجار أو التمليك بجميع الطوابق.

مباني املدارس اخلاصة:
وهي تلك األبنية املخصصة لتقدمي خدمات تربوية وتعليمية وميكن أن تكون ملرحلة تعليمية واحدة أو لعدة مراحل.

مباني الفنادق واملوتيالت:
هي تلك األبنية املخصصة لإلقامة املؤقتة لألغراض السياحية والترفيهية وتقدمي خدمات عامة للرواد.

املبنى التجاري:
هــو املبنــى الــذي يســمح فيــه باســتغال الســرداب واألرضــي وامليزانــن كمحــات جتاريــة ميكــن تصميمهــا كمجموعــة محــات متاصقــة أو متفرقــة 
يكــون تخدميهــا مباشــرة علــى ليــوان )ممــرات( يقــع علــى الشــارع التجــاري أو علــى هيئــة قيصريــات أمــا الطوابــق املتكــررة فيمكــن اســتغالها مكاتــب 

أو ألي غــرض جتــاري.

املنشآت الصناعية:
هي املباني املخصصة ألغراض صناعية أو مخازن أو خدمية وحرفية.

املجمعات السكنية خارج مدينة الكويت وداخلها:
هــي األبنيــة املخصصــة للســكن االســتثماري وتتكــون هــذه املبانــي مــن عــدة وحــدات ســكنية ) شــقق أو فلــل أو اســتوديوهات أو دوبلكــس ( وتســتعمل  
لإليجــار  أو التمليــك بجميــع الطوابــق ويجــوز أن تكــون مبانــي املجمــع متاصقــة كمبنــى واحــد أو أبنيــة منفصلــة شــريطة أن ال تقــل مســاحة األرض 

املقــام عليهــا املجمــع عــن مســاحة 3000 متــر مربــع. وحتســب املســاحات املســتقطعة لزوايــا الرؤيــة ضمــن املســاحة املطلوبــة إلقامــة املجمــع.

أبنية في مختلف مناطق الشريط الساحلي:
ويقصد بها األبنية التي تُقام على الشريط الساحلي ويقيمها األفراد على أماكهم اخلاصة.

أبنية مخصصة ألعمال املشاتل الزراعية:
وهــي تلــك املبانــي التــي تســتغل ألغــراض تربيــة الشــتات الزراعيــة مبختلــف أنواعهــا، وبيــع وعــرض النباتــات والزهــور، وتنســيق وصيانــة احلدائــق، 

واملنتجــات الزراعيــة مــع مخــزن للبــذور واملســتلزمات الزراعيــة باإلضافــة إلــى مكاتــب إداريــة.
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الشاليهات البحرية اخلاصة:
هما املنشآت أو املباني التي تقام خارج حد التنظيم العام وفق عقود إيجار على أماك الدولة ألغراض ترفيهية.

املستشفيات اخلاصة:
وهي تلك األبنية املخصصة لتقدمي خدمات طبية ) عيادات خارجية ـ غرف عمليات ـ مختبرات ـ غرف وأجنحة للمرضى (

وميكن أن تكون خدماتها عامة أو تخصصية.

وحدات القياس:

* الطــول:
الوحدة الدولية لقياس الطول هي املتر )م(. 

)1م = 10 دسم = 100 سم = 1000 ملم(.

الياردة = 3 أقدام = 0.9144 م. 

القدم = 12 بوصة = 30.48 سم = 0.3048 م.

البوصة = 2.54 سم = 0.0254 م.

الكيلومتر = 0.6214 ميًا = 1000 م. 

امليل البري = 1.6093 كيلو متراً = 1609.0 م. 

امليل البحري = 6080 قدماً = 1.853 كيلو متراً = 1853 م.

الفرسخ = 3 أميال = 4.8281 كيلو متراً = 4828 م.

البوع = 2 متراً تقريباً.

القامة = 182.88 سم = 1.8288 م.

الذراع = 51 سم = 0.51 م.

الشبر = 22.86 سم = 0.0229 م.

املتر = 1.0936 ياردة = 3.2808 قدم = 39.37 بوصة.

* املساحة:
الوحدة الدولية لقياس املساحة هي املتر املربع )م2(.

الهكتار = 10 دومن = 2.471 فداناً = 10000 م2.

الفدان وهو االيكر = 4046.8 م2.

الدومن = 1000 م2.

املتر املربع  = 10.764 فوت.
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إخالء مسئولية
مت إعــداد هــذا التقريــر مــن قبــل بيــت التمويــل الكويتــي ويخضــع للقوانــن واألحــكام املطبقــة فــي دولــة الكويــت. وهــو مســجل فــي قطــاع امللكيــة األدبيــة 
ولديــة شــهادة ترقيــم دولــي معيــاري مــن مكتبــة الكويــت الوطنيــة، كمــا إن هــذا التقريــر معــد لغــرض االطــاع فقــط وال يجــوز إعــادة إصــداره أو إعــادة 
توزيعــه إلــى أي شــخص آخــر قبــل احلصــول علــى املوافقــة اخلطيــة املســبقة مــن بيــت التمويــل الكويتــي. ال يشــكل هــذا التقريــر ولــن يشــكل عرضــاً 
لشــراء أو احلصــول علــى أو التمــاس لشــراء أو احلصــول علــى أو عــرض لبيــع أو تبــادل أو التمــاس لبيــع أو تبــادل أيــة أوراق ماليــة خاصــة ببيــت التمويــل 

الكويتــي. كمــا أن هــذا التقريــر أو أي مــن احملتويــات الــواردة فيــه لــن تشــكل أي أســاس ألي عقــد أو التــزام أو استشــاره مــن أي نــوع. 

يجــب أن تتــم قــراءة هــذا التقريــر باالقتــران مــع أيــة معلومــات عامــة متوفــرة. ينفــي بيــت التمويــل الكويتــي ومدرائــه وموظفيــه ووكائــه ومستشــاريه 
وشــركاته الزميلــة والتابعــة صراحــة أي التــزام أو مســئولية ناجتــة عــن أي فقــدان أو ضــرر ينشــأ عــن اســتخدام أو االعتمــاد علــى املعلومــات الــواردة فــي 
هــذا التقريــر أو املوقــع االلكترونــي ســواء كان ذلــك ناجتــاً أو غيــر نــاجت عــن أي أهمــال أو حــذف للمعلومــات. ال يضمــن أو يقــر بيــت التمويــل الكويتــي 
أو أي مــن مدرائــه أو موظفيــه أو وكائــه أو مستشــاريه أو شــركاته الزميلــة أو التابعــة بصحــة أو دقــة أو اكتمــال املعلومــات الــواردة فــي هــذا التقريــر. 

يجــب عــدم التعويــل علــى هــذا املســتند أو اعتبــاره كاستشــارة قانونيــة أو ضريبيــة أو اســتثمارية. 

يعتبــر مســتلم هــذا التقريــر مســئوالً عــن إجــراء أعمــال البحــث والتحليــل اخلاصــة بــه بخصــوص املعلومــات الــواردة فــي هــذا التقريــر ويلتــزم باالطــاع 
علــى وااللتــزام بالقوانــن احملليــة املطبقــة. باســتثناء مــا هــو مذكــور صراحــة خافــاً لذلــك هنــا فــإن هــذا التقريــر يحتــوي علــى معلومــات حساســة زمنيــاً 
ومبنيــة علــى أســاس املعلومــات املتوفــرة حاليــاً لبيــت التمويــل الكويتــي كمــا فــي التاريــخ املبــن، وإذا لــم يكــن هنــاك تاريــخ مذكــور، فســيكون ذلــك كمــا 
فــي تاريــخ إعــداد التقريــر. وعليــه فــإن هــذا التقريــر ال يضمــن أيــة نتائــج أو أداء أو إجنــازات مســتقبلية. تخضــع املعلومــات واآلراء الــواردة هنــا للتغييــر 
بــدون إشــعار. ال يتحمــل بيــت التمويــل الكويتــي أو أي مــن شــركاته التابعــة أو الزميلــة أي التــزام بتحديــث أو خــاف ذلــك تعديــل أي مــن تلــك املعلومــات 
ــا  ــر. وهن ــخ هــذا التقري ــرات حتــدث بعــد تاري ــة تغيي ــاً أو الظــروف الســائدة أو أي ــح متوفــرة الحق ــي تصب ــر لتعكــس املعلومــات الت ــواردة فــي التقري ال
ينبغــي اإلشــارة إلــى: أن هــذا التقريــر يرصــد االجتاهــات العامــة لتــداول أســعار ســوق العقــار فــي الكويــت إال أن األســلوب املتبــع لــدى قســم التقييــم 
والدراســات فــي "بيتــك" يعتمــد علــى دراســة كل عقــار علــى حــدة، ودراســة خصائصــه وحتديــد قيمتــه اإليجاريــة وعوائــده مــن أجــل اعتمــاد توصيــة 

خاصــة وتقييــم عــادل لــكل عقــار، بحســب املوقــع والعمــر واإلهــاك ومســتويات التشــطيب ونــوع املــكان والبيئــة احمليطــة ومســتوى البنيــة التحتيــة.


