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أوضح التقرير أنه على 
الس��وق  صعي��د إجمالي 
العقاري شهدت مؤشرات 
التداول الصادرة عن إدارة 
التسجيل والتوثيق بوزارة 
العدل خالل الربع الرابع من 
ع��ام 2009 ارتفاعا قيمته 
319.462 ملي��ون دين��ار، 
بنسبة ارتفاع قدرها %94 
مقارنة بالرب��ع الثالث من 
عام 2009 والبالغة قيمته 

339.469 مليون دينار.
 وق��د ارتف��ع ال��وزن 
النسبي للصفقات العقارية 
للس��كن اخل��اص مقارنة 
إلى  السابق ليصل  بالربع 
ما نسبته 45% من إجمالي 
البالغة  العقارية  التداوالت 

658.932 مليون دينار، وقد سجلت صفقات السكن اخلاص ما 
قيمته 296.526 مليون دينار ف��ي الربع الرابع من عام 2009، 
مرتفعة عن الربع الثالث بنس��بة 72%، حيث ارتفع عدد صفقات 
السكن اخلاص ليبلغ 1348 صفقة للربع الرابع من عام 2009 مقارنة 

ب� 848 عن الربع الثالث من 
عام 2009، في حني ارتفع 
الواحدة  الصفقة  متوسط 
خالل الرب��ع الرابع 2009 
ليصل إلى 219 ألف دينار 
مقارنة ب� 203 آالف دينار 
خالل الربع الثالث من عام 
2009، وذلك الرتفاع عدد 
الصفقات بنسبة 59%، وقد 
سجل شهر ديسمبر 2009 
للتداول حيث  أعلى معدل 
اس��تحوذ على ما نسبته 
40.90% بقيم��ة 121.279 
مليون دين��ار من إجمالي 
التداوالت اخلاصة والبالغة 
296.526 مليون دينار خالل 
الربع الرابع من عام 2009 
في حني جاء شهر نوفمبر 
ف��ي املرتبة الثانية بقيمة 105.802 ماليني دينار وبحصة قدرها 
35.68% وجاء ش��هر أكتوبر في املرتبة األخيرة بقيمة 69.444 
مليون دينار وبحصة قدرها 23.41% بالنسبة إلجمالي التداوالت 

في السكن اخلاص.

»بيتك«: 1.89 مليار دينار إجمالي تداوالت العقار في 2009
انخفاض القيمة االيجارية للقس�ائم الصناعية والمتر بين 10 و35 دينارا بالش�ويخ الصناعيةالعقار استعاد عافيته في الربعين الثالث والرابع مدفوعًا بتداوالت »الخاص« و»االستثماري«

اس�تقرار نس�ب االش�غال للعق�ارات االس�تثمارية بنس�ب تت�راوح بي�ن 80 و90%3.3% النم�و المتوق�ع في 2010 مدفوعًا بأس�عار تت�راوح بي�ن 70 و80 دوالرًا للبرميل

التقرير الفصلي لبيت التمويل الكويتي عن سوق العقار المحلي

 77.3% ارتفاعًا في تداول »االستثماري«
 وانتعاش في »التجاري« رغم انخفاض أسعاره

319.4 مليون دينار تداوالت العقار في الربع الرابع

ارتفع إجمالي التداوالت االستثمارية العقارية خالل الربع الرابع 
من عام 2009 ليصل إلى 267.454 مليون دينار مقارنة ب� 150.794 
مليون دينار في الربع الثالث من عام 2009 بنس��بة ارتفاع بلغت 
77.36%، وقد جاء شهر نوفمبر في املرتبة األولى حلجم التداوالت 
خالل الربع الرابع من عام 2009 مسجال ما قيمته 162.206 مليون 
دينار، وجاء شهر ديسمبر في املرتبة الثانية مسجال تداوال قيمته 
62.631 مليون دينار، بينما جاء ش��هر أكتوب��ر في املرتبة الثالثة 

للتداوالت مسجال تداوال قيمته 42.616 مليون دينار.
وق��د ارتفع إجمالي تداوالت العقارات التجارية بش��كل واضح 
وملحوظ خالل الربع الرابع من عام 2009 نظرا النخفاض أسعارها 
ف��ي ظل النظرة غي��ر املتفائلة لدى بعض التج��ار واجتاه البعض 
لعرضها للبيع نتيجة النخفاض مبيعاتهم وتقلص حجم االستهالك 
احمللي، خصوصا في مجال جتارة التجزئة واملواد الغذائية، كما أن 
العقارات التجاري��ة اجلديدة واملعروضة للتأجير تواجه نقصا في 
الطلب عليها مما قد يضطر البعض إلى تخفيض أس��عار التأجير، 

وهناك رصد حلاالت توقف عن استكمال تنفيذ بعض املشروعات 
التجارية العقارية، حيث ارتفعت قيمة التداوالت بنسبة 575% مسجلة 
م��ا قيمته 91.381 مليون دينار مقارنة بالربع الثالث من عام 2009 
والبالغ 13.517 مليون دينار، وهو ما أدى إلى انخفاض نصيبه من 
إجمالي التداوالت ليصل إلى 13.87%، على حساب الصفقات العقارية 
للس��كن اخلاص والتي اقترب نصيبها ليصل إلى 45% والصفقات 
االستثمارية البالغة 40.59%، وقد احتل شهر أكتوبر املرتبة األولى 
حيث وصل إلى 44.601 مليون دينار، بينما س��جل شهر نوفمبر 
املرتبة الثانية حيث وصل حجم تداوالته الى 41.350 مليون دينار، 
وس��جل أيضا ش��هر ديس��مبر املرتبة الثالثة حيث وصلت حجم 
تداوالت��ه إلى 5.430 ماليني دينار، في حني بلغ متوس��ط الصفقة 
الواحدة خ��الل الربع الرابع من عام 2009 ما قيمته 5.076 ماليني 
دينار مقارنة ب� 711 ألف دينار للربع الثالث من عام 2009، ويعود 
ارتفاع قيمة متوس��ط الصفقة الواحدة إلى ارتفاع عدد الصفقات، 

ووصول أسعارها في بعض املناطق إلى معدالت منخفضة.

ارتفاعا نس����بيا في األسعار خالل 
الربع الرابع من العام احلالي مقارنة 
بالربع الثالث 2009 ليستقر متوسط 
سعر املتر فيها عند 525.28 دينارا 
للمتر املربع، حيث أن هناك بعض 
املناطق مثل منطقة سلوى والرميثية 
يتم استقالل بشكل استثماري مدر 
للدخل كما أن أسعارها في متناول 

بعض املستثمرين.
وس����جلت محافظ����ة اجلهراء 
استقرارا في األسعار ليصل متوسط 
السعر فيها إلى 327.6 دينارا للمتر 
املربع م����ن األرض بينما ارتفعت 
منطقتا القصور واجلهراء القدمية 

بشكل طفيف.
 وقد سجلت أس����عار األراضي 
االستثمارية استقرارا ملحوظا في 
الرابع  الربع  التداول خالل  أسعار 
من ع����ام 2009 وباملقارنة بالربع 
الثالث من العام احلالي في معظم 
احملافظ����ات بينم����ا انخفضت في 
العاصمة حتديدا نتيجة  محافظة 
لتوقع سابق لدى بعض املستثمرين 
بتحويل بعض املناطق في احملافظة 
من اس����تثماري إلى مكاتب إدارية 

وأنشطة جتارية.
العاصمة  فقد سجلت محافظة 
انخفاضا بنسبة -3.9% ليتراوح 
متوس����ط املتر فيها ما بني 1.659 
دينار، وقد س����جلت منطقة املقوع 
أعلى انخف����اض والذي اقترب من 
حاجز -8% في املتوسط أما املناطق 
املطلة على البحر فقد شهدت استقرارا 
الثالث  الربع  باألسعار مقارنة مع 

من عام 2009.
 أما محافظة حولي فقد شهدت 
ارتفاعا ملموسا باألسعار ليتراوح 
متوس����ط املتر املربع خالل الربع 
الرابع 896.1 دينارا، في حني سجلت 
منطقة الساملية وحولي ارتفاعا في 

األسعار بنسبة %2.7.
وقد سجلت محافظة الفروانية 
ارتفاعا طفيفا في األسعار ومبتوسط 
سعر يصل إلى 696.8 دينارا للمتر 

املربع.
أما محافظة األحمدي فقد شهدت 
أيضا استقرارا ملحوظا باألسعار 
خالل الرب����ع الرابع مقارنة بالربع 

والروضة س����جلت بعض املناطق 
األخرى في العاصمة ارتفاعا بنسبة 
1% في مناطق مثل ضاحية عبداهلل 

السالم، والشامية.
وسجلت محافظة مبارك الكبير 
414.4 دينارا لسعر املتر املربع في 
املتوس����ط للربع الراب����ع من عام 
2009 مبعدل ارتفاع يصل إلى %1.7 

باملقارنة بالربع السابق له.
 وب����ني التقري����ر أن محافظ����ة 
الفروانية متوسط سعر يصل إلى 
302.5 دينار للمتر املربع في الربع 
الراب����ع من العام احلالي بنس����بة 
4.1% مقارنة بالربع  ارتفاع قدرها 
السابق لعام 2009 متأثرة باالرتفاع 
في مناطق اش����بيلية والفروانية 
بينما استقرت األسعار في مناطق 
الرابية وجليب الشيوخ وخيطان 

والفردوس.
 أما محافظة األحمدي فقد ارتفعت 
فيها األسعار بش����كل ملحوظ في 
املناطق الداخلية ليسجل متوسط 
سعر املتر املربع فيها 295.4 دينارا، 
بينما س����جلت مناطق أخري مثل 
منطقة العقيلة والشريط الساحلي 
مع����دالت ارتفاع تت����راوح ما بني 

.%3.8-2
وقد ش����هدت محافظ����ة حولي 

العقار مازالوا يتمسكون بعقاراتهم 
باعتبارها مالذا آمنا ومدرا ويحتفظ 

إلى حد بعيد بقيمة ثرواتهم.
 وق����د مت إقرار خطة الدولة من 
مجلس األمة واملقدمة من احلكومة 
الكويتية لطرح بعض الش����ركات 
العمالق����ة في مختل����ف القطاعات 
االقتصادية مع طرح حصة لالكتتاب 
العام وضخ استثمارات جديدة في 
جسد االقتصاد الكويتي حيث أعلن 
مؤخرا عن ميزانية خطة خمسية 
حكومية بني عامي 2009 و2014 تهدف 
إلى إنفاق وتنفيذ مشروعات تصل 
قيمتها إل����ى 37 مليار دينار بهدف 
تنويع مصادر الدخل وجذب مزيد 
من االس����تثمارات وزيادة مشاركة 
القط����اع اخلاص في املش����روعات 

احلكومية.

مؤشرات السكن الخاص

وقد سجلت مؤشرات األسعار في 
السوق والتي رصدها بيتك خالل 
الربع الرابع من عام 2009 ارتفاعا 
في أس����عار األراضي السكنية في 
معظم احملافظات ففي حني استقرت 
األس����عار في محافظ����ة العاصمة 
وخصوصا ف����ي املناطق الداخلية 
مث����ل العديلية وقرطبة والس����رة 

الى سوق األسهم  وجهت معظمها 
وس����وق العقارات احمللية مما أدى 
إل����ى تضخم في أس����عار األصول 
باإلضافة إلى توجه املس����تثمرين 
إلى التوسع في االستثمار العقاري، 
السيما التجاري منه حيث شهدت 
البالد في فترة ما قبل األزمة املالية 
العاملية خالل الثالث سنوات املاضية 
نهضة عمرانية غير مسبوقة وارتفع 
ناجت قطاع التشييد من 1.172 مليار 
دوالر ع����ام 2003 إلى 2.047 مليار 
دوالر في عام 2007 بنسبة ارتفاع 

قدرها %74.
الطل����ب على  وق����د صاح����ب 
االستثمار العقاري ارتفاعا موازيا 
في الطلب على مواد البناء مما أدى 
إلى ارتفاع كبير في أسعارها، وأمام 
معطيات األزمة املالية وتوقف بعض 
املشروعات احمللية والعاملية وإحجام 
البعض اآلخر عن االستثمار العقاري 
حتس����با لتداعي����ات األزمة عادت 
أسعار مواد البناء لتسجل انخفاضا 
ملحوظا، باإلضافة إلى توجه العديد 
من املستثمرين لتقليص نفقاتهم 
وترشيد مدفوعاتهم وهذا من شأنه 
أن يؤدي إلى تخفيض الطلب على 
التجارية واالستثمارية  العقارات 
وخصوصا اجلديد منها مما قد يدفع 

املالك إلجراء تخفيضات في األسعار 
سعيا نحو رفع نسب األشغال في 

أمالكهم.

ارتباط واضح بين العقار واألسهم

وأوضح التقرير أنه بال شك أن 
هناك عالقة ارتباط واضحة بني ما 
يجري في سوق األسهم والسوق 
العقاري فمن ناحية كان الكثيرون 
يعتمدون على العوائد من س����وق 
األسهم في توسيع دائرة استثماراتهم 
العقارية وزيادة ثرواتهم بفعل األداء 
اإليجابي الذي شهده سوق األسهم 
خالل السنوات ال� 3 املاضية، ومن 
ناحية أخرى تأثرت أسهم الشركات 
العقارية املدرجة في سوق الكويت 
لألوراق املالية، كما انخفض مؤشر 
السوق للقطاع العقاري بنسبة %44 
منذ األزمة املالية في سبتمبر 2008 

وحتى نهاية عام 2009.
 وم����ع ذلك يبق����ى العقار أحد 
القنوات االستثمارية واألكثر  أهم 
تنافس����ية في ظل ثب����ات معدالت 
العائد االس����تثماري حيث يتراوح 
العائ����د ب����ني 6-11% باإلضافة إلي 
انخفاض تكلفة تشغيل العقارات، 
وتصدق املقولة )العقار ميرض وال 
ميوت(، وبالتالي فإن معظم مالك 

ملموسة حيث اتخذت عدة إجراءات 
استهدفت احلفاظ على سالمة القطاع 
املالي واعتماد سياسة نقدية توسعية 
تسعى لتوفير السيولة في البنوك، 
واتخاذ جملة من اإلجراءات تتمثل في 
تخفيض سعر اخلصم ألربع مرات 
منذ األزمة لينخفض من 4.50% إلى 
3% وإصدار قانون لضمان الودائع 
للبن����وك احمللية وإص����دار قانون 

االستقرار املالي.

طفرة في التداول العقاري

وقال التقرير ان الربع األخير من 
2009 شهد طفرة في مجال التداول 
العقاري حيث اجتاز وألول مرة حجم 
التداول في الربع األخير من العام 
املاضي وهو ما ميكننا من القول ان 
مؤشرات التعافي للتداول العقاري 
مصحوبة بارتفاع مؤشرات األسعار 
السيما العقار السكني واالستثماري 
القطاع  بدأت تس����ري في جس����د 
التجاري  العقار  العقاري ويب����دو 

مستمرا في أزمته.
وكان القط����اع العقاري احمللي 
قد شهد تطورات هامة في األعوام 
املاضية، فقد ساهم ارتفاع أسعار 
النفط العاملي����ة، وتزايد اإليرادات 
النفطية في طفرة س����يولة نقدية 

يتمثل في زيادة مساحات جتارية 
جديدة يج����ري تنفيذها حاليا وال 

جتد من يستأجرها.
وبالتالي فاحلاجة ماسة إلى إنقاذ 
هذا القطاع احليوي بشتى الطرق 
والوسائل حتى ال تتكرر أزمة جديدة 
تفت في عضد االقتصاد احمللي وتؤثر 
سلبا عليه وبالتالي فالدعوة قائمة 
التخاذ إجراءات استباقية للحيلولة 
دون وقوع أزمة من نوع جديد وقد 
مت تناول ذلك في مؤمتر صناع العقار 
املنعقد في ديس����مبر 2009 والذي 
قدم جملة من التوصيات تساعد في 
تقدمي حلول خلروج القطاع العقاري 

من األزمة.
وحول أداء االقتصاد الكويتي، 
أوضح التقرير أن االقتصاد ميكن 
أن ينمو مبعدل 3.3% في عام 2010 
النفط اجلديدة في  مدعما بأسعار 
نطاق من 70 إلى 80 دوالرا للبرميل 
مما يوفر فوائض مالية للموازنة 
العام����ة في ع����ام 2010 وذلك على 
الرغم مما قامت ب����ه احلكومة من 
جهود لتحفيز االقتصاد في اجلهاز 

املصرفي.
وقد استقرت أسعار النفط في 
معظم فترات العام باإلضافة إلى ما 
قامت به حكومة الكويت من جهود 

أشار تقرير بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( عن سوق العقار احمللي في 
الربع الرابع من 2009 إلى ان قطاع 
العقار استمر في التعافي منذ الربع 
الثالث في عام 2009 والربع الرابع 
عل����ى التوالي بالدخول في مرحلة 
التدريجي والسيما  التعافي  بداية 
القطاع السكني اخلاص واالستثماري 
املدر والذي يشهد إقباال من بعض 
املس����تثمرين الراغبني في حتقيق 
عوائد ش����هرية منتظمة في الوقت 
الذي ش����هد فيه االقتصاد الكويتي 
بصفة عامة حالة من الركود خالل 

عام 2009.
وبني التقرير أن معظم القطاعات 
العق����ار  االقتصادي����ة، والس����يما 
والتش����ييد والبن����اء الذي يعكس 
النش����اط العمراني واإلسكاني في 
الكويت، تأث����رت بتداعيات األزمة 
املالية العاملية وخصوصا في الربعني 
األول والثاني من عام 2009 وكان 
للقانون 8 و9 أثر سلبي إضافي، حيث 
حدد وقيد الشركات من املتاجرة في 
العقار الس����كني، وأدى إلى توقف 
التمويل اإلسالمي للعقارات السكنية 
لفترة طويلة من العام إلى أن حصل 
بيتك على حكم تاريخي قضى بعدم 
خضوع »بيتك« والبنوك اإلسالمية 
ألحكام القانون رقم )8، 9( لسنة 
2008، وذلك استنادا إلى أن البنوك 
اإلسالمية هي مؤسسات ذات طبيعة 
خاصة، تنظم أعمالها تش����ريعات 
خاصة، وأن قانون البنوك اإلسالمية 
رقم )30( لسنة 2003 قد استثنى 
البنوك اإلسالمية مما ورد في القانون 

رقم )8، 9( لسنة 2008.
وأضاف التقرير أنه ملا كان قطاع 
العقار يأتي في األهمية بعد قطاع 
النفط فإن األمر يتطلب مساندة هذا 
القطاع للخروج من دائرة األزمة حيث 
إن العقار التجاري مازال يعاني من 
حالة ركود كبيرة فضال عن ان زيادة 
حجم الركود في االقتصاد قد أدى إلى 
ركود مواز متثل في انخفاض الطلب 
على تأجير املساحات التجارية من 
املكاتب واحمل����الت التجارية ومما 
يضيف عبئا آخر دخول عرض جديد 

تق��رير

2003200420052006200720082009البيان
206.831293.390172.438160.034231.878356.582200.983يناير

136.625185.770153.320128.457224.767225.890115.456فبراير

209.554346.664213.045164.103364.247374.794151.152مارس

284.711292.374213.462254.944440.997274.054163.204ابريل

177.478378.818248.166247.278376.762195.950114.657مايو

298.536196.488248.527223.212372.606320.408152.825يونيو

277.172203.014180.895329.070669.454220.302157.887يوليو

246.372180.926194.504126.250223.007116.656111.534أغسطس

278.418149.568101.220237.989311.059208.80970.047سبتمبر

254.468167.298156.856249.142385.984150.908158.812أكتوبر

211.562138.093177.083289.741484.582200.237310.779نوفمبر

246.530226.311171.344397.655362.374145.286189.341ديسمبر

2.828.2572.758.7142.230.8602.807.8754.447.7172.789.8761.896.677 اإلجمالي

خاص 
296.526.737

المخازن والصناعي 
3.570.00

تجاري 
91.381.550

رسم بياني يوضح أداء التداوالت العقارية

اجمالي التداوالت العقارية عن الربع الرابع من سنة 2009 
)سكن خاص - استثماري - تجاري - مخازن صناعي(

استثماري 
267.454.331

البقية ص39

متوسط تداول قيم اإليجارات للعقارات التجاريةفي مناطق الكويت »الربع الرابع 2009«

املناطق
املكاتبامليزاننياألرضيالسرداب

متوسط متر التأجير 
املربع

متوسط متر التأجير 
املربع

متوسط متر التأجير 
املربع

متوسط متر التأجير 
املربع

8�207�3515�2025�12الساملية
8�187�3510�1821�10حولي

8�157�408�1535�8الفروانية
7�156�356�1525�6خيطان

10�158�15257�7املنقف � العزيزية
7�155�358�1525�8الفحيحيل
6�5»10«2.5الضجيج

7�126�3010�1025املدينة/الكويت

متوسط تداول قيم اإليجارات للعقارات الصناعية في مناطق الكويت »الربع الرابع 2009«

املناطق
امليزاننياألرضيالسرداب

متوسط متر التأجير املربع 
)مخازن(

متوسط متر التأجير املربع 
)معارض(

متوسط متر التأجير املربع 
)مكاتب(

8 � 403.5 � 412 � 3.5الشويخ الصناعية
3.5 � 128 � 3.520 � 4الري

63 � 4*3صبحان
5 � 3»6.5«3 العارضية مخازن

5 � 3.5 14 � 48 � 2األحمدي
5 � 163 � 412 � 2.5الفحيحيل

اجمالي التداوالت العقارية في 2009 مقارنة بالربع الرابع  من 2008




