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يعكس حجم االستثمار ومدى جاذبية القطاع وسط اهتمام متزايد من المستثمرين

نمو عقاري جيد بنسبة 26% للربع الثاني بفضل »السكني«
وإجمالي التداوالت يرتفع إلى 1.19 مليار دينار مقارنة بالربع األول

أوضح تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( تناول سوق العقار احمللي خالل الربع 
الثان����ي ان عوامل كثيرة أس����همت في ارتفاع 
الس����وق العقاري احمللي وزيادة معدالت منو 
تداوالته خالل الربع الثاني من العام احلالي. 
فباإلضافة إلى معدل الزيادة السكانية، فإن الكويت مازالت تستقبل 
سنويا أعدادا ال بأس بها من العمالة الوافدة، التي تسهم في حتريك 
القط����اع العقاري، وتبقي معدالت الطلب عالية في مجاالت البناء 
والتش����ييد، وذلك على الرغم من تداعي����ات األزمة املالية العاملية 
واستمرار الغموض حول مس����تقبل االقتصاد العاملي بفعل أزمة 
اليونان والتي تفجرت خالل الشهور القليلة املاضية اثر تخفيض 
التصنيف االئتماني للديون السيادية لكل من اليونان والبرتغال 
واس����بانيا خالل الربع الثاني من الع����ام احلالي، وتداعياتها على 
منطقة اليورو، وتأثيراتها على األسواق املالية العاملية واخلليجية، 
وبالتالي برز القطاع العقاري احمللي كأحد أهم مجاالت االستثمار 
التقليدية امام املستثمر الكويتي حيث مازال قطاع العقار احمللي 
يتمتع بتوقعات ايجابية ومازال ينطوي على مس����توى منخفض 
من املخاطرة، وتعمل عوامل التأثير األساس����ية على نطاق واسع 
في دعم القطاع على املدى البعيد، مثل اس����تمرار استقرار أسعار 
النفط، وحتس����ن املؤش����رات احمللية مثل ارتفاع معدالت الدخل 
وانخفاض معدالت التضخم وأسعار مواد البناء ومجتمع الشباب 
وظهور أس����ر جديدة ومحاوالت الش����ركات العقارية اخلروج من 

دائرة األزمة املالية. 
باإلضافة إلى اإلنفاق احلكوم����ي في إطار النقلة النوعية التي 
ب����دأت في التنفي����ذ من خالل مش����روعات مت إدراجها ضمن خطة 
التنمية االقتصادية التي تشتمل على إنفاق استثماري قيمته 37 
مليار دينار خالل األربع س����نوات املقبلة مع التركيز على تلبية 
طلبات الس����كان، فضال عن اخلفض الذي مت في أس����عار الفائدة 
على اإلقراض وحتس����ن شروطه، وذلك في الوقت الذي أصبحت 
فيه أسعار املساكن أقل مما كانت عليه من قبل، األمر الذي يسهم 
في تنش����يط طلب جديد على املساكن وستكون كل هذه العوامل 
مبنزلة مصادر إيجابية ينتفع منها القائمون على تطوير املشاريع 

العقارية في البالد. 
وقد شهد إجمالي التداوالت في الربع الثاني ارتفاعا عن التداوالت 
السابقة في الربع األول بنس����بة 26% بحيث وصل حجم التداول 
النصف س����نوي داخل هذا السوق إلى نحو 1.19 مليار دينار، مما 
يعكس حجم االستثمار في هذا القطاع ومدى جاذبية هذا القطاع 
في ظل ما يشهده هذا القطاع من منو واهتمام من قبل املستثمرين، 
حيث يعد االستثمار العقاري احد أهم محركات االقتصاد احمللي، 
فهو يلعب دورا كبيرا في حماي����ة االقتصاد من الهبوط املفاجئ، 
ويعمل كوسادة يتكئ عليها االقتصاد في الظروف الصعبة التي 
مي����ر بها االقتصاد، كما انه قطاع يق����ود اقتصاد الدول في حاالت 
الركود االقتصادي، ألنه يأخ����ذ وقتا أطول في الهبوط واالرتفاع 

مقارنة بسوق األسهم.
وينعكس النمو في النشاط العقاري على جميع قطاعات االقتصاد 
احمللي بعد ما ش����هد النصف الثاني من العام املاضي بذور انفراج 
أزمة العقار وخروجه من كبوته الناجمة عن األزمة املالية العاملية 
من ناحية وتداعيات وقف التمويل للعقار السكني بفعل قانوني 7 
و8 لع����ام 2008 واللذين حصل بيت التمويل الكويتي من خاللهما 
على حكم بعدم خضوع البنوك اإلسالمية لهذا احلظر، فمازال هناك 
فرق واضح بن العرض والطلب على الس����كن اخلاص في الوقت 
احلاضر ومدد االنتظار للحصول على أرض أو مس����كن تزيد على 
عشر سنوات، إال أن عودة التمويل وانخفاض كلفته نتيجة النخفاض 
سعر اخلصم باإلضافة إلى قرار فرز القسائم من شأنه أن يساعد 
على تنشيط هذا القطاع وحتفيزه مما يخلق استقرارا ومنوا في 
املستقبل، السيما في املناطق اجلديدة جلنوب السرة وشرق القرين 
ملس����احات صغيرة تتراوح بن 375 و400 متر مما يخفض تكلفة 

شراء املسكن والذي من شأنه أن 
يعزز القدرة الشرائية ما يجعل 
شراء الوحدات السكنية اخلاصة 
في متناول متوسطي الدخل من 

املواطنن.
ويظه����ر اجلانب الس����كني 
من القطاع العقاري مؤش����رات 
الربع  حتسن ملموس����ة خالل 
الثاني م����ن العام احلالي حيث 
ارتفعت تداوالته بنسبة %24.27 
باملقارنة بالربع السابق له، في 
ظل استقرار أسعار في مناطق 
محافظات )العاصمة � حولي � 
الفروانية � اجلهراء � األحمدي(، 
كما شهدت مناطق )أبو احلصانية 
� املسيلة � الفنيطيس � أبو فطيرة 
� املسيلة( نشاطا واستقرارا في 

األسعار.
وقد شهد العقار االستثماري 
اس����تمرار احلركة وخصوصا 
مع ب����روز طلب واضح في ظل 
ندرة نسبية على املعروض من 
العقارات االس����تثمارية املدرة، 
الذي  وارتفاع عوائده بالشكل 
أكثر تنافس����ية لعائد  يجعله 
العقار االس����تثماري باملقارنة 
بالعوائد االستثمارية األخرى 

والبديلة. 

أما اجلانب التجاري من القطاع العقاري فمازال يعاني فائضا 
في العرض في ظل انخفاض الطلب على املكاتب وتقلص احلركة 
التجارية في البالد، وخروج العديد من املستأجرين إما إلى أسواق 
أخرى أو ترش����يدا لنفقاتهم على التأجير أو نتيجة للتعثر املالي 
الذي باتت كثير من الش����ركات تعانيه في الوقت احلالي، او لشح 
التمويل للمشروعات العقارية والتجارية وتعثر بعض الشركات 
مم����ا يضيف بعدا جديدا للضغط على تلك الش����ركات التي غابت 

عنها املساندة احلكومية الفاعلة.
وهو ما انعكس على أسعار التداوالت العقارية حيث استقرت 
األسعار في مناطق »شارع عبداهلل املبارك � الساملية شارع سالم 
املبارك وشارع حمد املبارك وشارع البحرين � حولي شارع بيروت 
والعثمان وابن خلدون � الفروانية شارع حبيب املناور � خيطان 
املركز اإلداري والتجاري � اجلهراء القيصريات � املنقف � مشروع 

لؤلؤة اخليران«.
ومن ناحية أخرى ش����هدت أس����عار العقارات الصناعية طلبا 
واضحا في منطقة الفحيحيل والتي ارتفعت بنسبة 6% إال أن ذلك 

لم ينعكس على تداول العقارات الصناعية. 
وعلى الرغم من دخول فصل الصيف والذي يش����هد دائما طلبا 
ملموسا على الش����اليهات إال أن االحصائيات تشير إلى استقرار 
أسعار الشاليهات وعدم حتركها تأثرا بتداعيات األزمة املالية العاملية 
والبحث عن عقارات استثمارية مدرة تسهم في حتسن ثروات األسر 
والتي تأثرت نتيجة النخفاض أسواق األسهم والعوائد املصرفية، 
إال أن هناك نشاطا ملموسا في منطقة آللئ اخليران نتيجة لطرح 
املرحلة الثالثة من املشروع، والتي تتسم بصغر املساحات املطروحة، 

وأتساع مساحة الواجهة للقسائم اجلديدة.

اتجاهات السوق

يستحوذ القطاع العقاري والقطاعات ذات الصلة بالعقار على 
حصة ال بأس بها نس����بة تزيد على 7% من الناجت احمللي اإلجمالي 
وعل����ى مدى العقود املاضية أدى االزده����ار االقتصادي إلى زيادة 
مستويات الدخول، مما نتج عنه حتسن في الطلب على الوحدات 
السكنية من الڤلل والذي جتاوز بكثير معدل العرض بسبب عدم 
قدرة احلكومة على تلبية الطلب على الس����كن والزيادة السريعة 

في النمو السكاني.
وقد وضعت املؤسسة العامة للرعاية السكنية خططا طموحة 
للمش����اريع مبجلس األمة واملقدمة من احلكومة الكويتية لطرح 

بعض الشركات العمالقة في مختلف القطاعات االقتصادية مع طرح 
حصة لالكتتاب العام وضخ استثمارات جديدة في جسد االقتصاد 
الكويتي، حيث أعلن مؤخرا عن توقيع العقود اخلاصة بتش����ييد 
أربع مدن سكنية تضم 22 ألف وحدة سكنية، ضمن ميزانية خطة 
خمسية حكومية بن عامي 2009 و2014 تهدف إلى إنفاق وتنفيذ 
مشروعات تصل قيمتها إلى 37 مليار دينار بهدف تنويع مصادر 
الدخل وجذب مزيد من االستثمارات وزيادة مشاركة القطاع اخلاص 

في املشروعات احلكومية.
وعلى صعيد إجمالي السوق العقاري، شهدت مؤشرات التداول 
الصادرة عن إدارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خالل الربع 
الثاني ارتفاعا بلغت قيمته 663.3 مليون دينار، بنس����بة ارتفاع 
قدره����ا 26% مقارنة بالربع األول والبالغ����ة قيمته 526.3 مليون 
دينار، فقد تركزت التداوالت العقارية للسكن اخلاص بنسبة %56.5 

واالستثماري 36.95% بينما التجاري بنسبة %4.72.

اتجاهات السكن الخاص

مازال نطاق الطلب على التطوير العقاري السكني في الكويت 
كبيرا فقد وصل تعداد الس����كان إلى 3.31 مالين نسمة في 2010، 
وق����د منا مبعدل 7.5% خالل الفترة م����ن 2004 � 2007 ويتوقع أن 
ينمو مبعدل أكثر من 2% س����نويا حتى عام 2015، ويتأثر العقار 
السكني بعوامل الطلب احمللي، ويتركز الطلب السكني على شريحة 
املواطنن، وقد شهد تنظيم البنية االجتماعية تغيرا ملحوظا، حيث 
بدأت األس����ر صغيرة احلجم في الظهور ومبجرد بدء الشباب في 
الدخول إلى سوق العمل وحتقيق الدخل فإن الطلب على الوحدات 
السكنية س����يرتفع ارتفاعا ملحوظا، حيث يرغب الكويتيون في 

امتالك ڤيال وال يرغبون في االستئجار.
وقد أعلنت املؤسسة العامة للرعاية السكنية عن خطط طموحة 
للمشاريع اإلسكانية من خالل رؤية إستراتيجية مقيدة ببرنامج 
زمني مدروس مبا يكفل إيجاد الوس����ائل الالزمة لتجس����يده على 
أرض الواقع، وقد جاءت اخلطط متوافقة مع الطموحات التنموية 
التي تستهدف توفير املسكن للمواطن وفقا للمواصفات والتقنيات 
العاملية، كما أن الهدف من اخلطة اجلديدة هو البعد عن األساليب 
التقليدي����ة في املعاجلة واتباع مناهج وآليات غير مس����بوقة في 
تنفيذ املشاريع اإلس����كانية، وتهدف اخلطة املقترحة في أساسها 
إلى توفير سكن متميز للمواطن خالل أقصر فترة انتظار ممكنة، 
واالس����تفادة املثلى من املوارد املتاح����ة بأقل حجم إنفاق مالي من 

الدولة وقد وفرت الدولة العديد من البدائل السكنية التي جتاوز 
عددها حوالي 92 ألف وحدة سكنية منذ عام 1954.

وتسعى الدولة الى توسيع مشاركة القطاع اخلاص في إجناز 
املشروعات اإلسكانية إميانا منها بأن مشاركة القطاع اخلاص اجلادة 
ستحدث نقلة نوعية وحضارية بسبب مرونة اإلجراءات وتوافر 
اخلبرات املتنوعة فيه مما يسهل تنفيذ املشروعات برؤى حديثة 
وجريئة وس����ريعة ومتقنة حيث إن تنفيذ مثل هذه املشروعات 
ومبساهمة القطاع اخلاص سيؤدي إلى إنعاش هذا القطاع السيما 
قطاع صناعة البناء، ويتيح فرصة لإلبداع واالبتكار ويساعد على 
تخفيف العبء املالي والفني واإلداري عن كاهل الدولة وتخفيف 
تراكم الطلبات اإلس����كانية. ويجري التنس����يق بن جلنة شؤون 
اإلس����كان في مجلس األمة واملؤسس����ة العامة للرعاية السكنية 
إلصدار التشريعات الالزمة لتأسيس شركة مساهمة عامة يساهم 
فيها القطاع اخلاص واملواطنون إلجناز املشروعات اإلسكانية مع 
االس����تمرار في توفير القروض الالزمة لكل مواطن لبناء مسكنه 
عبر بنك التسليف واالدخار، باإلضافة إلى مواجهة الزيادة املطردة 
في التوزيع وإس����ناد تنفيذ البنية التحتية إلى الشركات ملواجهة 
زيادة عدد الوحدات اإلسكانية خالل السنوات الثالث املقبلة التي 

ستزيد عن 20 الف وحدة.
وقد ارتفع الوزن النس����بي للصفقات العقارية للسكن اخلاص 
مقارنة بالربع الس����ابق ليصل إلى ما نس����بته 56.4% من إجمالي 
التداوالت العقارية البالغ����ة 663.3 مليون دينار، وهو ما يعكس 
مدى تعطش املواطنن للسكن اخلاص، وقد سجلت صفقات السكن 
اخلاص ما قيمته 374.7 ملي����ون دينار في الربع الثاني، مرتفعة 
عن الربع األول بنسبة 24.27%، حيث ارتفع عدد صفقات السكن 
اخلاص بش����كل طفيف لتبلغ 1.825 صفقة للربع الثاني مقارنة ب� 
1.352 عن الربع األول بنس����بة 25.9%، وقد سجل شهر مايو أعلى 
معدل للتداول حيث اس����تحوذ على ما نسبته 41.6% بقيمة 156.1 
مليون دينار من إجمالي التداوالت في حن جاء ش����هر يونيو في 
املرتبة الثانية بقيمة 110.2 مالين دينار وبحصة قدرها 29.4%، وجاء 
شهر ابريل في املرتبة األخيرة بقيمة 108.3 مالين دينار وبحصة 

قدرها 28.9% بالنسبة إلجمالي التداوالت في السكن اخلاص.

اتجاهات العقارات االستثمارية

ارتفع إجمالي التداوالت االستثمارية العقارية خالل الربع الثاني 
بشكل ملحوظ نظرا لرغبة العديد من املستثمرين في البحث عن 
االستقرار كبديل عن أسواق األسهم، فضال عن انخفاض معدالت 
عوائد البنوك احمللية وضيق فرص االستثمار باإلضافة إلى النشاط 
املبرر في الربع األخير من العام املاضي والناجم عن إعادة تركيب 
بعض محافظ الشركات وتداول العقارات ألغراض إعداد امليزانيات، 
حيث سجل إجمالي التداوالت االستثمارية العقارية ما قيمته 245.09 
مليون دينار مقارنة ب� 201.01 مليون دينار في الربع األول بنسبة 
ارتفاع بلغت 21.9%، وقد جاء شهر مايو في املرتبة األولى حلجم 
التداوالت خالل الربع الثاني مسجال ما قيمته 98.8 مليون دينار، 
وجاء ش����هر ابريل في املرتبة الثانية مس����جال تداوال قيمته 73.3 
مليون دينار بينما جاء شهر يونيو في املرتبة الثالثة للتداوالت 

مسجال تداوال قيمته 72.8 مليون دينار.

اتجاهات العقارات التجارية

وقد ارتفع إجمالي تداوالت العقارات التجارية بش����كل واضح 
وملحوظ خالل الربع الثاني نظرا النخفاض أسعارها في ظل النظرة 
غير املتفائلة لدى بعض التجار واجتاه البعض لعرضها للبيع نتيجة 
النخفاض مبيعاتهم وتقلص حجم االستهالك احمللي وخصوصا في 
مجال جتارة التجزئة واملواد الغذائية، كما أن العقارات التجارية 
اجلديدة واملعروضة للتأجير تواجه نقصا في الطلب عليها، مما قد 
يضطر البعض إلى تخفيض أسعار التأجير، وهناك رصد حلاالت 
توقف عن اس����تكمال تنفيذ بعض املشروعات التجارية العقارية، 
التداوالت  حيث ارتفعت قيمة 
بنسبة 24.9% مسجلة ما قيمته 
31.3 مليون دينار مقارنة بالربع 
األول والبالغ 23.5 مليون دينار 
وهو ما أدى إلى ارتفاع نصيبه 
من إجمالي التداوالت ليصل إلى 
4.7%، على حس����اب الصفقات 
العقارية للسكن اخلاص والتي 
اقترب نصيبها ليصل إلى %56.4 
والصفقات االستثمارية البالغة 
36.9%، وقد احتل ش����هر مايو 
املرتبة األولى حيث وصل إلى 
19.2 مليون دينار، بينما سجل 
شهر ابريل املرتبة الثانية حيث 
وصل حج����م تداوالته إلي 9.4 
مالين دينار، وسجل شهر يونيو 
املرتبة الثالثة حيث وصلت حجم 
تداوالته إلى 2.6 مليون دينارا 
في حن انخفض متوسط الصفقة 
الثاني ما  الربع  الواحدة خالل 
قيمته 1.01 مليون دينار مقارنة 
ب� 1.38 مليون دينار للربع األول، 
ويعود انخفاض قيمة متوسط 
الصفقة الواحدة إلى ارتفاع عدد 
الصفقات، ووصول أس����عارها 
في بعض املناطق إلى معدالت 

منخفضة.

.. ويعلن مواعيد الدوام خالل رمضان
ويشارك رواد »األڤنيوز« فرحة استقبال الشهر

تواصل بيت التموي���ل الكويتي »بيتك« مع رواد مجمع 
األڤنيوز في استقبال شهر رمضان املبارك، وذلك من خالل 
وجوده أمس األول باملجمع وتهنئته لهم بقدوم الشهر الفضيل 
مع تقدمي هدية متميزة ل���رواد املجمع تعبيرا عن اهتمامه 

بالتواصل املستمر معهم بأكثر من شكل ومناسبة.
وفي هذا الس���ياق، قال مدير إدارة التسويق والعالقات 
العام���ة م.فهد خالد املخيزمي إن جن���اح »بيتك« في مجمع 
األڤني���وز كان له طابع خاص في ذل���ك اليوم، حيث توافد 
اآلالف من اجلمهور والذين أبدوا بدورهم اإلعجاب الش���ديد 
بهذه اخلطوة التي تؤكد دور املؤسسة في حتقيق جزء من 
رس���التها االجتماعية مع أفراد املجتمع مبختلف شرائحهم 

ومراحلهم السنية.
وأضاف أن مش���اركة »بيتك« نالت صدى واس���عا داخل 
الكويت من خالل الرسائل القصيرة املتبادلة بن اجلمهور 
الت���ي حفزتهم لزيارة ركن »بيت���ك« في املجمع واحلصول 
على الهدية الرمضانية املتميزة التي احتوت على إمساكية 
متميزة مع أجزاء املصحف الش���ريف، باإلضافة إلى نوعية 

فاخرة من التمر وكذلك مجموعة م���ن أذكار اليوم والليلة 
املستحبة في شهر رمضان.

وأكد أن »بيتك« سيقدم برامج وأنشطة أخرى للجمهور 
خالل الشهر الفضيل، وذلك عبر التواصل املباشر في أماكن 
التجمعات أو عبر الفروع أو من خالل الزيارات التي يقوم 
بها فريق العالقات العامة، مشيرا إلى أن »بيتك« لم يأل جهدا 
في إعطاء هذا الشهر األولوية فضال عن بقية شهور السنة 
كونه مؤسسة تعمل وفق أحكام الشريعة اإلسالمية وتدعم 

كل ما من شأنه إصالح الف���رد واملجتم��ع.
من جهة أخرى، أوضح املخيزمي أن جميع فروع »بيتك« 
خالل ش���هر رمضان املبارك ستستقبل العمالء من الساعة 
العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا خالل 
فترة واحدة فقط من يوم األحد وحتى اخلميس، أما بالنسبة 
للمعارض التجارية فستستقبل العمالء من الساعة التاسعة 
والنصف صباحا حتى الواحدة والنصف ظهرا وفي الفترة 
املسائية من الساعة الثامنة والنصف مساء وحتى العاشرة 

البقية ص 29جانب من برنامج »بيتك« في األڤنيوز والنصف مساء من يوم السبت وحتى اخلميس.

التقرير العقاري لبيت التمويل الكويتي عن الربع الثاني 
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»التجاري« يعاني فائضًا في العرض في ظل انخفاض الطلب على المكاتب وتقلص الحركة التجارية في البالد وخروج العديد من المستأجرين

بروز طلب واضح على العقار االستثماري في ظل
ندرة نسبية على المعروض من العقارات االستثمارية المدرة

أسعار أراضي السكن الخاص

من غير احملتمل أن تتمكن الدولة أو شركات التطوير العقاري 
من تلبية االحتياجات اإلسكانية خالل العشر سنوات املقبلة وتهدف 
الدولة إلى إجناز أكثر من 70 ألف وحدة سكنية حتى عام 2015. بعد 
بلوغ عدد الطلبات 87 ألف طلب بزيادة تراكمية تصل إلى ثمانية 
آالف طلب سنويا، األمر الذي يتطلب املزيد من العطاء لتوفير هذا 
العدد من الوحدات السكنية حتى ال تضغط ندرة املعروض على 
ارتفاع األسعار حيث سجلت مؤشرات األسعار في السوق والتي 
رصده����ا بيت التمويل الكويتي خالل الربع الثاني اس����تقرارا في 

أسعار األراضي السكنية في محافظة العاصمة.
فقد ش����هدت محافظة حولي استقرارا في األسعار حيث سجل 
متوسط سعر املتر املربع 529 دينارا وقد أوضحت حتركات األسعار 
بن مناطق احملافظة وفقا آلخر املسوحات التي قام بها »بيتك« أن 
هناك استقرارا في األسعار ملعظم مناطق احملافظة ومنها: الشعب 

واجلابرية والرميثية وسلوى وبيان وجنوب السرة.
وقد س����جلت محافظة الفروانية متوسط سعر يصل إلى 308 
دنانير للمتر املربع في الربع الثاني، ووفقا آلخر املسوحات التي 
قام بها »بيتك« شهدت مناطق األندلس والرابية والفروانية وخيطان 
والعارضية وصباح الناصر اس����تقرارا في األسعار بينما سجلت 

منطقة اشبيلية ارتفاعا طفيفا في احملافظة وصلت إلى %3.
كما استقرت األسعار في محافظة األحمدي ليصل متوسط سعر 
املتر املربع إلى 298.9 دينارا من املتر املربع حيث استقرت األسعار 
مبناطق الفنط����اس الزراعية � هدية � العقيل����ة � املنقف � الوفرة 
الس����كني � جابر العلي � الظه����ر � الصباحية � الفحيحيل � الرقة. 
وسجلت محافظة اجلهراء اس����تقرارا في األسعار بجميع مناطق 
احملافظة ليصل متوسط السعر فيها إلى 297 دينارا للمتر املربع 
من األرض وس����جلت محافظة مبارك الكبير استقرارا في األسعار 
حيث س����جل متوسط سعر املتر املربع 397 دينارا، حيث تباينت 
حتركات األس����عار بن املناطق وفقا آلخر املسوحات التي قام بها 

»بيتك« في أسعار العقارات في احملافظة.

أسعار األراضي االستثمارية

سجلت أسعار األراضي االستثمارية ارتفاعا في أسعار التداول 
خ����الل الربع الثاني وباملقارنة بالربع األول في معظم احملافظات، 
فقد ارتفعت في محافظة العاصمة ليتراوح متوسط املتر فيها 1083 
دينارا بنس����بة ارتفاع 4%، أما محافظة حولي فقد شهدت ارتفاعا 
ملموسا باألسعار ليبلغ متوسط املتر املربع خالل الربع الثاني 956 
دينارا بنسبة ارتفاع 1% مقارنة بالربع االول. وقد سجلت محافظة 
الفروانية ارتفاعا في األسعار ومبتوسط سعر يصل إلى 744 دينارا 
للمتر املربع بنسبة ارتفاع 1% مقارنة بالربع السابق. أما محافظة 
األحمدي فقد ش����هدت أيضا استقرارا باألسعار خالل الربع الثاني 

الصناعية من 12% إلى 13% بينما سجلت العوائد للعقارات املدرة 
في محافظة األحمدي ما بن 8.5% و%9.5.

أسعار المزارع والجواخير

شهدت مزارع العبدلي والوفرة وكذلك مزارع األبقار في الصليبية 
استقرارا في األس����عار خالل الربع الثاني من عام 2010 باملقارنة 

بالربع السابق.

أسعار الشاليهات

على الرغم من قدوم فصل الصيف استقرت أسعار الشاليهات في 
محافظات الكويت حيث سجل متوسط سعر املتر 14.405 دينارا في 
محافظة األحمدي وسعر املتر 5.208 دنانير في محافظة العاصمة 
و2.813 دينار في محافظة اجلهراء، وقد لوحظ أن هناك نش����اطا 
ملموسا في منطقة آللئ اخليران نتيجة لطرح املرحلة الثالثة من 
املشروع، والتي تتسم بصغر املساحات املطروحة، واتساع مساحة 

الواجهة للقسائم اجلديدة. 

نسب اإلشغال واإليجارات

استقرت نسب اإلشغال عند معدالتها السابقة لكافة مستويات 
أنواع العقارات االس����تثمارية حيث تراوحت تلك النسبة بن 90 
و95%، وقد سجل متوسط س����عر إيجار الشقة 150 – 220 دينارا 
لغرفة وصالة وحمام، و180-250 دينارا لغرفتن وصالة، و220 – 
350 دينارا لغرفتن وصالة وحمامن وغرفة خادمة، أما بالنسبة 
لثالث غرف وصالة فيتراوح إيجارها بن 250 و400 دينار، وتختلف 
األس����عار وفقا للمناطق املختلفة ولنوعية التصميم والتشطيب 

واملوقع.
أما بالنسبة ملعدل إيجار املتر التجاري للدور األرضي فقد استقر 
ليتراوح متوس����ط اإليجار بن 12- 25 دينارا للمتر املربع ويصل 
إلى 30 دين����ارا في املواقع املتميزة، ويت����راوح معدل إيجار املتر 
املربع في املكاتب ب����ن 5 - 8 دنانير ملختلف املناطق في الكويت 
لتصل إلى 7 دنانير ملتوس����ط املتر املربع في العاصمة أو ما يزيد 
على ذلك حس����ب املوقع ونوعية التشطيب وما يقدمه من خدمات 
للمستأجرين ورواد العقار، أما املكاتب الذكية وهي املكاتب اجلاهزة 
واملؤثثة واملزودة بكافة التقنيات واالمتيازات والسكرتارية وذلك 
الستخدامها لفترة مؤقتة وخصوصا لفئة الشركات األجنبية التي 
تؤجر لفترات متقطعة، فوصل س����عر املتر املربع التأجيري لهذه 

املكاتب ل� 8 دنانير وقد يزيد على ذلك.
وبالنسبة للقيم اإليجارية للقسائم الصناعية فقد شهدت استقرارا 
وتراوح متوسط سعر املتر املربع الصناعي للدور األرضي معارض 
بن 10 و30 دينارا في منطقة الشويخ الصناعية، وتختلف األسعار 
باختالف املوقع أما منطقة الري - مبان فجاءت في املرتبة الثانية 
ب�10– 20 دينارا للمتر املربع بينما اس����تقر س����عر املتر في منطقة 

الفحيحيل الصناعية ليصل إلى 12-16 دينارا للمتر املربع.

مقارنة بالربع األول، وتراوحت نسب عوائد العقارات املدرة ما بن 
9.5% و11.00% وذلك حسب املوقع والقيم التأجيرية.

وبالنسبة حملافظة اجلهراء فقد شهدت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 
4.76% للمتوس����ط مقارنة بالربع السابق من العام املاضي، حيث 
بلغ متوس����ط سعر املتر فيها 666 دينارا للمتر املربع من األرض، 
وسجلت عوائد العقارات املدرة من 9.5% إلى 11.00% وذلك حسب 

املوقع والقيم التأجيرية.

أسعار العقارات التجارية

استقرت أسعار العقارات التجارية في معظم املناطق وخصوصا 
في منطقة العاصمة حيث س����جل متوسط س����عر املتر باملنطقة 
5186 دينارا، بينما س����جلت األسعار اس����تقرارا في مناطق أخرى 
مثل محافظة اجلهراء مقارنة بالربع األول مس����جلة 2025 دينارا 
ملتوس����ط س����عر املتر باحملافظة، في حن سجلت محافظة حولي 
اس����تقرار باألسعار في معظم مناطق احملافظة حيث بلغ متوسط 

سعر املتر باحملافظة 2504 دنانير.

وقد سجلت محافظة الفروانية استقرارا ملحوظا باألسعار في 
معظم مناطق احملافظة وبلغ متوسط سعر املتر فيها 1270 دينارا، 
حيث تباينت حتركات األسعار بن املناطق وفقا آلخر املسوحات 
التي قام بها »بيتك« باحملافظة وقد سجلت محافظة األحمدي كذلك 
استقرارا باألسعار، حيث بلغ متوسط سعر املتر باحملافظة 1877 
دينارا حس����ب التباينات حلركات األسعار بن املناطق وفقا آلخر 

املسوحات التي قام بها »بيتك« باحملافظة.

أسعار القسائم الصناعية

شهدت القسائم الصناعية ارتفاعا ملحوظا في األسعار في معظم 
القس����ائم الصناعية، وقد تباينت حتركات األس����عار بن القسائم 
الصناعية في الربع الثاني، فمنطقة الشويخ بشارع محمد القاسم 
ارتفعت بنس����بة 10%، والفحيحيل الصناعية ارتفعت بنسبة %6 
للقسائم الواقعة على شارع مركز سلطان، بينما استقرت القسائم 
الصناعية الواقعة مبنطقة الش����ويخ الصناعية شارع كندا دراي 
وش����ارع البيبسي وبلغت عوائد العقارات املدرة بقسائم الشويخ 

معدل العائد السنوي على العقارات االستثمارية في بعض المناطق
نسبةالمنطقة

اسم الشارعالموقعالمساحة البناء
معدل العائد السنوي على العقارات االستثمارية للربع الثاني 2010 )%(

المتوسطإلىمن

8.25%8.50%8.00%اخلليج العربي2501.000%بنيد القار

8.38%8.50%8.25%االستقالل2501.000%بنيد القار

7.50%8.00%7.00%داخلي240250%املقوع الشرقي

7.88%8.25%7.50%رئيسي400500%املقوع الشرقي

8.25%8.50%8.00%اخلليج العربي4001.000%دسمان

8.60%8.70%8.50%داخلي4001.000%دسمان

8.48%8.70%8.25%عبداهلل األحمد400750%دسمان

8.63%9.00%8.25%املثنى250750%حولي

8.63%9.00%8.25%قتيبة250750%حولي

8.75%9.00%8.50%احلسن البصري2501.000%حولي

8.75%9.00%8.50%احمد بن طولون2501.000%حولي

8.75%9.00%8.50%اليرموك2501.000%حولي

8.75%9.00%8.50%موسى بن نصير2501.000%حولي

8.75%9.00%8.50%الفحيحيل2501.000%حولي

8.00%8.50%7.50%رئيسي250500%حولي

8.35%8.70%8.00%اخلليج العربي2501.000%الساملية

8.63%8.75%8.50%بغداد2501.000%الساملية

8.63%8.75%8.50%قطر2501.000%الساملية

8.63%8.75%8.50%حمد املبارك2501.000%الساملية

8.63%8.75%8.50%البحرين2501.000%الساملية

8.35%8.70%8.00%اخلليج العربي2501.000%الشعب

8.30%8.60%8.00%االستقالل2501.000%الشعب

8.63%8.75%8.50%داخلي2501.000%الشعب

متوسط تداول قيم االيجارات للعقارات االستثمارية
في محافظات الكويت »الربع الثاني 2010« بالدينار

غرفة وصالة )50-48( 
مترا مربعا

غرفتان وصالة وحمام )60( 
مترا مربعا

غرفتان وصالة وحمامان 
)70-74( مترا مربعا

غرفتان وحمامان وغرفة 
خادمة )80-85( مترا 

مربعا

ثالث غرف وصالة وغرفة 
خادمة )100-110( أمتار 

مربعة

محافظة  حولي

320-250350-220260-200240-160210-170الساملية

320-240340-210260-210225-150220-160حولي

320-250340-220260-210240-155220-160اجلابرية

340-260380-260300-225280-185240-195الشعب

360-300400-280320-200260300-210الشعب البحري

محافظة العاصمة

360-320400-250300350-200260-220شرق 

350-300360-280320-240300-220250القبلة

340-300380-260320-230300-200240املقوع الشرقي

380-340420-240320350-220250دسمان

360-320400-240280340-200250بنيد القار

محافظة الفروانية

260-210240300-185230-165195خيطان

260-210240300-195230-165200الفروانية

�220240-180230-165190جليب الشيوخ

310-240350-230260-195240-165200-175الرقعي

محافظة االحمدي

250-220275-190225-170200-150185-165الفنطاس

250-220275-190225-160200-150175-165املهبولة

250-220275-190225-170200-150185-165أبوحليفة

250-220275-190225-160200-150180-165املنقف

260-220280-200240-170220-160190-175الفحيحيل

محافظة الجهراء

260-225280-190220240-165200اجلهراء

ـ القيم االيجارية تشمل العقارات ذات املواقع الداخلية وفق تشطيب عام جيد.
ـ تزداد القيم االيجارية للشـقق املطلة على مواقع متميزة )البحر، الشوارع الرئيسية، خدمات املنطقة(، وكلما ارتفع مستوى تشطيب العقار باالضافة الى نوع 

اخلدمات املقدمة ضمن االيجار )حمام سباحة، چيم صحي، مواقف سيارات، خدمات ستااليت وانترنت، أمن وحراسة(.
ـ القيم االيجارية بشقق السكن االستثماري، وال تشمل االنشطة التجارية )صالون، مشغل نسائي(.

ـ القيم االيجارية املرفقة باجلدول ال تشمل التيار الكهربائي )رسوم على عاتق املستأجر وليس املالك(.
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التقرير العقاري لبيت التمويل الكويتي عن الربع الثاني 

عدد العقود المسجلة وعدد الوكاالت العقارية حسب المحافظات
عدد الوكاالت العقاريةعدد العقود المسجلةالمحافظة

الصناعيالتجارياالستثماريالسكنيالصناعيالتجارياالستثماريالسكني

515102000العاصمة

9859106400حولي

8222088400الفروانية

10450015000مبارك الكبير

142105003200االحمدي

330001100اجلهراء

51019628351100االجمالي

استقرار متوسط أسعار بيع شقق التمليك
شهد الربع الثاني استقرارا في متوسط أسعار بيع شقق 
التمليك س����واء املنجزة أو غير املنجزة)حتت التش����طيب 
النهائي(، حيث تراوحت في املواقع الداخلية بن 350 و680 
دينارا للمتر املربع )من مس����احة الش����قة حسب الوثيقة 
الرس����مية( مقارنة مع متوس����ط الربع االول الذي تراوح 
بن 350 و670 دينارا للمتر املربع، وقد تركز التداول على 
محافظة حولي، تلتها محافظتا األحمدي والفروانية أما شقق 
التمليك ذات اإلطاللة املباشرة وشبه املباشرة على البحر 
)ش����ارع اخلليج العربي(، فقد رافقها االستقرار مبتوسط 
املتر املربع ليتراوح بن 850 و1150 دينارا للمتر املربع من 
مساحة الشقة )حس����ب الوثيقة الرسمية( مشابها ملا هو 

عليه احلال في الربع األول.
وغالبا ما يترافق مع اإلطاللة املباشرة على البحر التشطيب 
الفاخر )سوبر ديلوكس( حيث تتوافر معه العديد من املزايا 
منها: سرداب مخصص ملواقف السيارات )مجانا(، توفير 
قنوات فضائية مجانا أو باشتراكات مخفضة، مزايا تقدم 
مجانا كحمام س����باحة او جيم صحي أو حضانة ترفيهية 
لألطفال، توفير األمن واحلراسة مع صالة استقبال باملعلق 
األرضي ذات تكييف مركزي وتوفير خدمة الصيانة املجانية 

الشاملة للمبنى خالل فترة يتفق عليها.

كما يلعب التوزيع الداخلي ملنافع الشقة دورا كبيرا في 
تسويق املنتج، حيث تشهد إقباال ملحوظا من قبل بعض 

فئات املجتمع للرغبة في السكن أو إعادة التأجير.
وبش����كل عام يتمتع هذا املنت����ج مبيزات مثل انخفاض 
قيمته اإلجمالية وسهولة تداوله مقارنة باألراضي والبيوت 
الس����كنية وحتقيق عوائد مجزية جراء التأجير فضال عن 
وجود طلب عليه من قبل املواطنن واملقيمن ويستقطب 
ش����رائح معينة من املواطنن منها الشباب حديثو الزواج 
وصغار املستثمرين والنساء بصفة خاصة باإلضافة إلى 
كبار السن الذين تزوج أبناؤهم، وأصبح بيت العائلة أكبر 
من حاجتهم، الس����يما أن مبلغ االستثمار في شقق التملك 
يكون أقل من االس����تثمار في أن����واع العقار االخرى إال ان 
ع����دم إلزام مالك وحدات التمليك في العقار الواحد بتحمل 
مصاريف العقار الدورية من صيانة وخالفه، كان له األثر 
الواضح في ابتعاد وعزوف ش����ريحة من املستثمرين عن 

هذا املنتج.
ويحتاج هذا املنتج لتشريع يسمح لألجانب بتملك هذا 
النوع من العقارات ويعالج بعض املشكالت الواقعية التي 
ظهرت فيه مبا في ذلك بعض تشريعات قانون احتاد مالك 

العقار احلالي.


