
اقتصاد
السبت 3 نوفمبر 2012

23

قيمة الصفقات العقارية خالل عامي 2011 و2012 )باملليون دينار(
املجموعمعارضحرفيالشريط الساحليمخازنجتارياستثماريسكنيالفترة
2011 Q1395.5281.036.81.96.4721.6
2011 Q2557.4374.398.910.41.032
2011 Q3253.6232.450.53.10.3539.9
2011 Q4353.5181.861.65.80602.7
2012 Q1504.3326.247.113.48.3899.3
2012 Q2486.8382.967.22.40.90.53.4944.1
2012 Q3345.4203.5373.602.10591.6

متت اعادة احتساب البيانات األسبوعية لتتواءم تواريخها مع شهور أرباع عام 2012.

موزعة على 1834 صفقة مقابل 944.1 مليون دينار مقسمة على 2790 صفقة للربع الثاني

»الدولي«: 591.6 مليون دينار إجمالي قيمة العقارات املتداولة في الربع الثالث
إدارة  قال تقري���ر أعدت���ه 
البحوث االقتصادية وقس���م 
التقييم العقاري في بنك الكويت 
الدولي إن سوق العقار الكويتي 
ش���هد خالل الربع الثالث من 
العام احلالي 2012 تراجعا في 
الثاني  نشاطه مقارنة بالربع 
من ه���ذا العام، فقد أش���ارت 
البيان���ات املتوافرة من وزارة 
العدل، إدارة التسجيل العقاري 
والتوثيق الى انخفاض إجمالي 
قيمة وع���دد الصفقات املبرمة 
الربع  املبيعة خالل  للعقارات 
الثالث من عام 2012، حيث بلغ 
إجمالي قيمة العقارات املتداولة 
في السوق )عقودا ووكاالت( 
نحو 591.6 مليون دينار موزعة 
عل���ى 1834 صفقة مقابل نحو 
944.1 مليون دينار موزعة على 
2790 صفقة للربع الثاني من 
عام 2012، أي بانخفاض بلغت 
قيمته نحو 352.5 مليون دينار 
وعدد 956 صفق���ة خالل هذا 
الربع مقارنة بالربع الس���ابق 
وبنسبة انخفاض بلغت نحو 
-37% و-34% للقيمة ولعدد 
الصفقات على التوالي. وتعكس 
هذه األرقام ع���دة أمور مهمة، 
منها على سبيل املثال أن سوق 
العقار وخاصة العقار السكني 
)اخلاص( يشهد حاليا تراجعا 
في السيولة والطلب عليه بسبب 

ارتفاع أسعار السكني.
ويبدو أن تراجع س���يولة 
السوق ومعدالت التداول خالل 
هذا الربع جاءت متأثرة بعدد 
م���ن العوامل من أهمها صدور 
حكم احملكمة الدس���تورية في 
أواخر شهر يونيو 2012 يقضي 
ببطالن عضوية أعضاء مجلس 
االمة احلال���ي )2012( وعودة 
املجل���س املنحل )لعام 2009( 
الى االنعقاد، وم���ا واكب ذلك 
احلكم من تطورات وشد وجذب 
بني السلطتني أثرت سلبا على 
أداء الس���لطتني، كم���ا صادف 
هذا الربع شهر رمضان الكرمي 
وعطلة الصيف، واالهم من ذلك 
ان س���وق العقار مازال يعاني 
التي تطوله،  من املضارب���ات 
خاصة على األراضي السكنية 
التي قد تؤدي في نهاية املطاف 
الى فقاعات وتضخم في أسعار 
مكوناته، فاملشكلة األساسية في 
القطاع السكني هو محدودية 
األراضي املتاحة للسكن، وعدم 
وجود قوانني وقرارات تسمح 
باستصالح االراضي وتطويرها 
كمساكن للمواطنني من خالل 
القط���اع اخلاص، له���ذا ظلت 
الشقق السكنية أحد اخليارات 
الوحيدة للشركات في تطويرها 
وبيعها لصغار املس���تثمرين، 
مع األخ���ذ باالعتبار اجلوانب 
الس���لبية به، واملتمثلة بعدم 
وجود قانون الحتاد املالك العقار 
لينظم العالقة بني املالك للعقار 

الواحد.
وأشار التقرير الى انه على 
صعيد أداء الس���وق العقاري 
مقارنة بالربع الثالث من عام 
2011 فق���د لوحظ ارتفاع قيمة 
الصفقات بنحو %9.6 )591.6 
مليون دينار للربع الثالث من 
عام 2012 مقابل 539.9 مليون 
دينار للربع الثالث من عام 2011(، 
في حني ش���هد عدد الصفقات 
خالل الربع الثالث من عام 2012 
ارتفاعا بلغت نسبته نحو %12.6 
مقارنة بالربع الثالث من عام 
2011، ويع���ود ذلك التباين في 
أداء البيانات الى ارتفاع الوزن 
النسبي للقطاع السكنى )نسبة 
مس���اهمة القطاع السكني في 
حجم التداول الكلي( فقد كانت 
قيمة السكني املتداولة في الربع 
الثالث من عام 2011 نحو 253.6 
مليون دينار في حني بلغت في 

438 صفقة. ويرجح انخفاض 
نشاط السوق في شهر اغسطس 
ملصادفة عطلة عيد الفطر خالل 

هذا الشهر.
وقال التقرير انه يستدل من 
البيانات الش���هرية ألرباع هذا 
العام، أن شهر ابريل قد سجل 
أعلى معدل للقيمة بنحو 429 
مليون دين���ار وبعدد صفقات 
تصل الى نح���و 1386 صفقة، 
يليه شهر يناير بقيمة 353.5 
ملي���ون دينار وبع���دد 1.026 
صفقة. وقد بلغ حجم السيولة 
الس���وق )إجمال���ي قيمة  في 
العقارات املتداولة( منذ يناير 
حتى نهاي���ة الربع الثالث من 
عام 2012 نحو 2436.1 مليون 
دينار وبعدد صفقات بلغ نحو 
7.283 صفقة مقابل نحو 2293.5 
مليون دينار بعدد 6142 صفقة 
للفترة ذاتها من عام 2011، أي 
بزيادة بلغت نسبتها نحو %6.2 
و18.5% لكل منهما على التوالي، 
وفي حال استمرار السوق في 
حتقي���ق نف���س معدالته التي 
حققها خالل الشهور املنقضية 
من عام 2012 لبقية العام فإن 
السوق سيحقق معدالت تزيد 
نسبيا خالل عام 2012 على العام 
السابق، وذلك من حيث حجم 
السيولة والنشاط الذي تعكسه 
قيمة العقارات وعدد الصفقات 

املتداولة.
وقد واكب التراجع النسبي 
الكويتي  العقار  لنشاط سوق 
الثالث لعام 2012  الربع  خالل 
تراجعا في مؤش���رات السوق 
الثالث���ة وهي قيمة األس���هم 
املتداول���ة وكمي���ات االس���هم 
املتداولة وعدد الصفقات، حيث 
بلغ عدد األسهم املتداولة خالل 
هذا الربع نحو 12.6 مليار سهم 
بقيمة 1.2 مليار دينار موزعة 
عل���ى 234.847 صفقة، وعلى 
الرغم من تراجع تلك املؤشرات 
فقد ارتفع املؤش���ر الس���عري 

الثاني، حيث استحوذت منطقة 
صباح االحمد البحرية على 96.2 
مليون دينار وبعدد 917 صفقة، 
ابوفطيرة على نحو  ومنطقة 
58.6 مليون دينار وبعدد 224 
صفقة، والفنيطيس على نحو 
25.4 مليون دينار وبعدد 66 
صفق���ة، والعقيلة بنحو 15.8 
مليون دينار وبعدد 65 صفقة، 
فمنطقة سعد العبداهلل بنحو 
13.9 ملي���ون دينار وبعدد 56 
صفقة، ويبدو واضحا من تلك 
األرقام ان توجه املس���تثمرين 
مازال ينصب بالدرجة األولى 
على املناطق اجلديدة نس���بيا 
والت���ي تكون ع���ادة مبتناول 
الدخ���ول  مق���درة أصح���اب 
املتوس���طة نس���بيا، إن جاز 
التعبير، وقد أصبحت كل من 
منطقة صباح األحمد البحرية 
وابوفطيرة والفنيطيس مناطق 
جذب للمضاربة على قسائمها 
وحتقيق عوائد سريعة من خالل 
إعادة تداولها وهي مستمرة في 
حتقيق ارتفاعات سعرية فيها 

كنتيجة لزيادة الطلب عليها.
البيانات املتوافرة  وتشير 
فيه الى أن منطقة صباح األحمد 
البحرية قد حافظت على ترتيبها 
من حيث املناطق األكثر نشاطا 
والتي حققته في الربع السابق، 
ومن الواضح أن اإلقبال الكبير 
من قبل املستثمرين على منطقة 
صباح األحمد البحرية قد استمر 

للعام الثاني على التوالي.
2 - قطاع العقار االستثماري: 
العقار  اتس���م نش���اط قطاع 
االستثماري خالل الربع الثالث 
من عام 2012 بالتراجع امللحوظ 
مقارنة بالربع السابق الذي حقق 
فيه السوق أرقاما قياسية، حيث 
بلغت قيمة العقارات االستثمارية 
املتداولة وعدد الصفقات نحو 
203.5 ماليني موزعة على 347 
صفقة مقابل 383 مليون دينار 
و474 صفق���ة، أي بانخفاض 

الربع الثالث من عام 2012 نحو 
345.4 مليون دينار، كما أن عدد 
صفقات الس���كني كانت 1.300 
في الربع الثالث من عام 2011 
وبلغت نح���و 1.464 في الربع 
الثالث من عام 2012. وهذا بال 
شك يش���ير الى ارتفاع الطلب 
على القطاع الس���كني بسبب 
املضاربات املستمرة خالل هذا 
العام على وحدات هذا القطاع 
البعيدة،  املناطق  وخاصة في 
النزعة املضاربية  وتأتي هذه 
كنتيج���ة طبيعي���ة لضي���ق 
الفرص االس���تثمارية االخرى 
في االقتص���اد الكويتي، والى 
اس���تمرار الفتور الذي تشهده 
القطاعات االقتصادية األخرى 
فاإلنفاق احلكومي االستثماري 
مازال دون املستوى املنشود، 
كما أن سوق األسهم يعاني من 

تدني السيولة املتداولة فيه.
ولفت التقرير إلى أن التوزيع 
النسبي لنشاط السوق خالل 
الربع الثالث من عام 2012 أشار 
إلى استحواذ القطاع السكني على 
نحو 59% والقطاع االستثماري 
على نحو 35% فالتجاري على 
نح���و 6%، مقابل الربع الثاني 
من عام 2012 الذي اس���تحوذ 
القطاع السكني فيه على نحو 
52% والقطاع االستثماري على 
نحو 41% فالتجاري على نحو 
7%، ويس���تدل من تلك األرقام 
عل���ى ارتفاع حصة الس���كني 
بشكل طفيف وارتفاع ملحوظ 
في حصة القطاع االستثماري 

خالل هذا الربع.
وأم���ا عل���ى صعي���د عدد 
الصفقات، فذك���ر التقرير انها 
تش���ير الى ان مع���دل تداول 
العقاري قد  القط���اع  وحدات 
العقارية  تراجع عدد صفقاته 
خالل الربع الثالث من عام 2012 
لتصل الى 1.834 صفقة مقابل 
التي  القياسية  عدد الصفقات 
حققها السوق خالل هذا العام 
)2.790 صفق���ة للربع الثاني، 
و2659 صفقة للربع االول أي 
بتراج���ع بلغت نس���بته نحو 
-34.2%، و-31% على التوالي(، 
وعلى الرغم من هذا التراجع فإن 
عدد الصفقات خالل هذا الربع قد 
سجل ارتفاعا مقابل الربع الثالث 
والرابع لعام 2011 بنسبة بلغت 
نحو 12.6% و16.8% على التوالي، 
وهي مؤشرات تعكس بال شك 
ان عام 2012 قد حقق حتى اآلن 
ارتفاعا ملحوظا في نشاط سوق 

العقار في الكويت.
م���ن جان���ب آخر، تش���ير 
البيانات الشهرية للربع الثالث 
من عام 2012 الى أن شهر يوليو 
قد اس���تحوذ على أعلى قيمة 
مبيع���ات حيث بلغ���ت نحو 
260.7 ملي���ون دينار موزعة 
على 801 صفقة، ومبا نسبته 
44% و43.6% على التوالي من 
إجمالي القيمة وعدد الصفقات 
لهذا الربع، يليه شهر سبتمبر 
بنحو 202.4 مليون دينار وبعدد 
595 صفقة، ثم شهر أغسطس 
بنحو 128.5 مليون دينار بعدد 

للسوق بنسبة 3.2% ليبلغ نحو 
5982.69 نقطة في نهاية الربع 
الثالث مقاب���ل 5799.21 نقطة 
بنهاية الربع الثاني، وبلغ املعدل 
اليومي لقيمة األسهم املتداولة 
نحو 19.5 مليون دينار، مقابل 
نحو 27.6 ملي���ون دينار، أي 
بانخفاض بلغت نسبته %29.5، 

عن مستوى الربع الثاني.

أهم التطورات في سوق العقار 

1 - العقار السكني: سجلت 
حركة التداول في قطاع العقار 
السكني خالل الربع الثالث من 
عام 2012 انخفاضا، فقد بلغت 
قيمة الصفق���ات نحو 345.4 
مليون دينار وذلك بانخفاض 
بلغت نسبته -29% عن الربع 
الس���ابق، موزعة على 1.464 
صفق���ة مقاب���ل 2.293 صفقة 
للربع الس���ابق، أي بانخفاض 
في عدد الصفقات بلغت نسبته 
نحو -36.2%، واجلدير بالذكر 
ان ش���هر يوليو عام 2012 قد 
استحوذ على أعلى قيمة تداول 
وأعلى عدد في الصفقات خالل 
ه���ذا الربع بنحو 151.4 مليون 

دينار وبعدد 655 صفقة.
البيانات  ويس���تفاد م���ن 
القطاع  التفصيلية عن تداول 
السكني الى أن أكثر التداوالت 
في قطاع العقار السكني خالل 
الثالث 2012 اس���تمر  الرب���ع 
تركزه���ا في منطق���ة صباح 
األحمد البحري���ة بقيمة 66.3 
مليون دينار موزعة على 433 
صفقة، ومنطقة ابوفطيرة بقيمة 
35.2 مليون دينار موزعة على 
139 صفقة، ومنطقة الفنيطيس 
بقيمة 12.1 مليون دينار موزعة 
عل���ى 47 صفق���ة، ومنطق���ة 
س���لوى بقيم���ة 14.7 مليون 
دينار موزعة على 40 صفقة، 
ومنطقة سعدالعبدهلل بقيمة 
7.6 ماليني دينار موزعة على 
37 صفقة، وذلك مقارنة بالربع 

بلغت نسبته -46% و-%26.8 
على التوالي.

وقد استمر اهتمام املستثمرين 
مركزا على املناطق الثالث وهي 
املهبولة والساملية وحولي، ذلك 
للربع الثالث على التوالي، فقد 
جاءت منطقة املهبولة في املرتبة 
االولى من حي���ث عدد العقود 
املبرمة خالل الربع الثالث عام 
2012 والتي ناهز عددها نحو 
94 صفق���ة بقيمة 35.1 مليون 
دينار مقاب���ل نحو 131 صفقة 
وبقيمة 52.9 مليون دينار للربع 
السابق، تلتها منطقة الساملية 
في املرتب���ة الثانية بنحو 54 
صفقة وبقيمة 58.0 مليون دينار 
مقابل نحو 82 صفقة بقيمة 89.9 
مليون دينار للربع الس���ابق، 
ومنطقة حولي بنحو 32 صفقة 
بقيمة 22.9 مليون دينار مقابل 
بعدد 65 صفقة وبقيمة 48.8 
مليون دينار، وقد جاءت منطقة 
الس���الم والشعب في  صباح 
املرتبة الرابعة واخلامسة من 
حيث الت���داول حيث بلغ عدد 
الصفقات نحو 30 و19 صفقة 
لكل منهما على التوالي، وبقيمة 
14.9 مليون دينار و5.1 ماليني 
دينار لكل منهما على التوالي. 
الس���يولة فقد  وأما من حيث 
اس���تحوذت منطقة الساملية 
على اكبر قيمة تليها املهبولة. 
واجلدير بالذكر أن متوسطات 
أس���عار منطقة الساملية أعلى 
نسبيا مقارنة باملناطق األخرى، 
هذا وقد شهدت الشقق السكنية 
ارتفاعا ملحوظا في أسعارها 
كنتيجة طبيعية الرتفاع أسعار 
األراضي وكلفة البناء وارتفاع 
الطلب عليه���ا من قبل صغار 

املستثمرين.
3 - قطاع العقار التجاري: 
انخفض نش���اط سوق العقار 
التجاري خالل الربع الثالث الى 
النصف تقريبا مقارنة بالربع 
الثاني ع���ام 2012 حيث بلغت 
قيمة العقارات التجارية املبيعة 
خالل هذا الربع نحو 37 مليون 
دينار موزعة على 14 صفقة فقط 
مقابل 67.2 مليون دينار موزعة 
على 17 صفق���ة أي بانخفاض 
بلغت نسبته -44.9% و-%17.6 
على التوالي، وهذا األداء يعكس 
طبيعة هذا السوق الذي يتسم 
بصعوبة تداوله في الس���وق 
الثانوية وذلك الرتفاع قيمته 
مقارنة باألن���واع األخرى من 
العقارات. ويستفاد من البيانات 
املتاحة وجود فوائض شاغرة 
في وحدات هذا القطاع خاصة 
بقطاع املكاتب اإلدارية في منطقة 
العاصمة، األمر الذي أدى الى 
استمرار االستقرار في أسعار 

اإليجارات في تلك الوحدات.
وفي نهاية التقرير، أشار إلى 
أن تراجع نشاط السوق بجميع 
قطاعاته خالل الربع الثالث عام 
2012 عن النتائج القياسية التي 
حققها خالل الربع الثاني عام 
2012، هذا وعلى الرغم من تراجع 
تلك املؤشرات فإن أداء السوق 
أفضل مما حققه من نتائج في 
الفترة ذاتها من عام 2011، ولكن 
يبقى هاجس التضخم في أسعار 
القطاع الس���كني قائما، إذ ان 
أسعار السكني عالية جدا بكل 
املقاييس ودون مبرر حقيقي 
لهذا االرتفاع وخاصة األراضي 
الفضاء، وتبقى إشكالية توفير 
الس���كن املالئم للمواطنني في 
الكوي���ت قائمة حتى تاريخه، 
وان احلل املناسب هو تفعيل 
دور القطاع اخلاص للقيام بدور 
فاعل في بن���اء وتطوير املدن 
الس���كنية، وال يتم ذلك إال من 
خالل توفير املزيد من األراضي 
السكنية وإشراك القطاع اخلاص 

في تطويرها.


